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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Ook voor E-sigaretten en Loterijen bent u bij ons aan 
het juiste adres.

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

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

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

Lange Voren 16, 5521 DD Eersel   |   ‘t Hoogvelt 4, 5721 VW Asten

T 0497-331 331 - E info@allcolor.nl - www.allcolor.nl

grafi sche totaaloplossingen

drukkerijallcolor

drukwerk printwerk afwerking
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van de Redactie
Goede of slechte tijden, de natuur 
trekt zich daar niets van aan. Bij alle 
ongeregeldheden door corona en bij 
alle afschuwelijke oorlogsbeelden gaan 
de sneeuwklokjes toch gewoon hun 
gang en steken plotseling hun kopjes 
boven de grond, de lammetjes hup-
pelen onverwacht vrolijk door de wei 
en de knoppen aan de bomen worden 
dikker en dikker en na enkele zonnige 
dagen springen ze open en veranderen 
de boom in een groene oase.
Voor ons mensen ligt dat meestal wel 
iets anders. Corona zette ons leven bij-
na helemaal stil. Vele sociale activitei-
ten konden niet meer doorgaan. Maar 
gelukkig, dat is geweest. Alles komt 
langzaam weer op gang. Zo trekt na 
twee jaar binnenkort de Processie van 
Handel weer door Tongelre. De bede-
vaartgangers die vanuit Valkenswaard 
op weg gaan,  zullen daar blij mee zijn 
en tijdens deze voettocht zullen ze on-
getwijfeld de strijdende en gevluchte 
Oekraïners niet vergeten.
Door de oorlog in Oekraïne gaan wij 
steeds meer waarderen dat we in 
een vrij land leven en dat je dus ook 
onbeperkt foto’s kunt maken. Dat 
mag zomaar niet overal! Aan de vele 

inzendingen die wij van onze lezers 
ontvangen, merken wij, dat er van deze 
vrijheid dankbaar gebruik gemaakt 
wordt. Maandelijks ontvangen wij de 
mooiste foto’s voorzien van de naam 
van de fotograaf en de plaats waar de 
foto gemaakt is, want dat moet wel in 
Tongelre zijn. Meestal krijgen wij foto’s 
van dieren en andere natuuropna-
men, heel begrijpelijk, want de natuur 
verandert steeds en is ieder jaargetijde 
weer interessant. Maar Tongelre heeft 
ook andere bijzondere plekjes, door-
kijkjes, hoekjes, gebouwen enz. die het 
fotograferen waard zijn. Dus fotografen 
doe je best en geef je ogen de kost. 
Als je alles met aandacht bekijkt zie je 
meer. Wij zijn benieuwd welke foto’s er 
deze maand ingezonden worden! Ver-
volgens hebben wij nog een vriendelijk 
verzoek: wij zouden het fijn vinden als 
u ons wat meer informatie over de foto 
zou geven: b.v. waarom u deze foto 
heeft genomen, óf wat u opviel, óf wat 
u aan deze foto bijzonder vindt enz.!
Beste lezers, veel succes met het 
fotograferen.

Veel leesplezier! 
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Foto Marie-José van Aken: Tulpenpracht in de achtertuin



Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

& traditie
Kanaaldijk Noord 113  •  5642 JA Eindhoven  •  040 281 35 69  • 
info@kluijtmansnatuursteen.nl  •  www.kluijtmansnatuursteen.nl

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens

Gesloten.
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Vrijwillige bijdrage voor uw wijkblad in 2022
Beste lezers,
Zoals wij in ons meinummer hebben vermeld, ontvangt u deze maand tegelijk met ons wijkblad een envelop 
voor uw vrijwillige bijdrage.
Onze bezorgers komen niet meer bij u langs om de envelop in ontvangst te nemen omdat we gemerkt hebben 
dat er steeds minder contant geld aanwezig is.
Wij hebben hieronder een aantal adressen van bezorgers en vrijwilligers staan waar u toch uw envelop in de 
komende week in de bus kunt doen.

Om ons wijkblad te kunnen blijven maken is uw financiële steun hard nodig vooral ook door de fors geste-
gen papierprijzen dit jaar.

U kunt uw bijdrage ook per bank overmaken op ons rekeningnummer: NL07RABO0178225983 t.n.v. Wijkblad 
Rond ’t Hofke of via de QR-code op de envelop of hieronder.
Na de aankondiging in ons wijkblad van mei hebben wij inmiddels al meerdere betalingen ontvangen, waar-
voor onze hartelijke dank.

Wij vertrouwen op een mooie opbrengst waarvoor wij u namens de werkgroep alvast bedanken. 

 

Adressen voor inleveren envelop vrijwillige bijdrage 2022
Algemeen:
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis (Hofke 15)

Geestenberg:
Groes 13                                  Spijkert 19
Urkhovenseweg 130

Muschberg:
Boxhornpad 2                                  Van Gorkumlaan 41
Graviuspad 3                                  Van Gorkumlaan 127
Mortierlaan 61

’t Hofke en omgeving:
Bandalaan 21                                 Brabis 55
Hageheldlaan 76                                 Loostraat 16
Koudenhovenseweg Zuid 163 Morgenroodstraat 10
Monarchstraat 51                 Wolvendijk 49
Vlinderplein 22                                 Wolvendijk 150

Vlindertown:
Vuurvlinderstraat 54

Koudenhoven en de Karpen:
Gerbrandyhof 1
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de wisselpen door
Leo Paulussen

Imkeren als hobby
Het idee om bijen te gaan houden is bij mij opgeko-
men nadat ik een tijd geleden een artikel las over 
de bestrijding van hooikoorts. Hierin werd verteld 
hoe belangrijk het is om op tijd te starten met het 
innemen van stuifmeel, ook wel “pollen”genoemd, 
uit de omgeving. Elk jaar opnieuw overviel me in het 
voorjaar de allergie voor de in de lucht hangende 
“pollen”.
Voorjaar ‘87 herinnerde ik mij het artikel weer en 
vroeg ik aan mijn collega Hans, een ervaren imker, 
om op proef een kastje met bijen in mijn tuin te 
plaatsen. Op proef, omdat ik wilde onderzoeken of de 
buren overlast van de hobby van de buurman zouden 
kunnen krijgen. Tenslotte ga je toch een bepaalde 
verantwoording aan. Al gauw kon ik concluderen dat 
de beestjes op niets anders uit zijn dan alleen nectar 
en stuifmeel. Ik wilde wel starten met imkeren. Hans 
zijn volkje mocht ik houden; een kast moest ik zelf 
fabriceren, maar daar-voor bestaan werktekeningen.
Nu ben je natuurlijk nieuwsgierig naar resultaten. Nu 
dan; ik heb mijn eigen kast in elkaar gezet. Gelijk in 
het najaar begon in onze regio een imkercursus waar-
voor ik me inschreef; tenslotte moet je weten waar je 
mee bezig bent. Hoewel ik vanaf toen dus de honing 
van mijn eigen bijen gebruikte, merkte ik aanvankelijk 
niet dat mijn allergie voor “pollen” minder werd. Pas 
na ongeveer drie jaar merkte ik enig resultaat. Nu kan 
ik wel stellen dat de allergie voor “pollen” zo goed als 
verdwenen is. Daarnaast moet ik ook vertellen dat ik 
voor een bijensteek immuun ben geworden. De steek 
voel ik weliswaar, maar ik heb geen jeukende huidop-
zwelling meer. Overigens is allergie een erg complexe 
kwaal waarin ik geen verklaring of adviezen zal geven. 
Voor mij werkt het in ieder geval.

Nu iets over het houden van de bijen.
Zoals ik al zei staan de bijen in mijn tuin. Mijn voor-
nemen was om slechts twee volkeren aan te houden, 
maar dit varieert wel eens, afhankelijk van het jaarge-
tij van één tot vier.
Hoewel dit in imkerkringen een belachelijk klein aan-
tal is, blijft het voor mij een fascine-rende bezigheid. 
Het zijn mijn huisdiertjes, waarvan het aantal in de 
zomer en winter nogal verschillend is. In de winter 
bestaat een volk uit 10.000 à 20.000 bijen per volk, 

maar in de zomer breidt zich dit uit tot maar liefst 
40.000 à 60.000 bijen per volk. De leek zal zich nu 
afvragen hoe hou je die in toom? Echter, de huishou-
ding bij de bijen is zeer goed georganiseerd. In de 
kast heerst een bedrijvigheid die je voor onmogelijk 
houdt. Daarvoor hebben ze geen kunstwerktuigen 
nodig, zoals wij in de huishouding, behalve dan het 
kunstraat dat de imker in de ramen plaatst. De bijen 
bouwen dit kunstraat uit met cellen, waarin de konin-
gin de eitjes legt en de bijen het voedsel, in de vorm 
van stuifmeel en honing, opslaan. In principe kunnen 
de bijen ook zonder het kunstraat hun huishou¬ding 
doen, maar kunstraat geeft de imker het voordeel 
dat hij systematisch in de volken kan werken en ook 
gemakkelijker de honing oogst.
Het belangrijkste werk is het observeren van de 
volken. Aan het vlieggedrag van de bijen kun je zien 
of het volk het goed maakt. Als je de volken in de tuin 
hebt staan, zoals ik, dan merk je al gauw als het mis 
gaat. Naast het observeren, moet ik enkele male per 
jaar, wanneer het droog en niet te koud weer is, in de 
kasten werken. Als je daarvoor het juiste tijdstip kiest, 
levert dit geen problemen met de buren op. Kortom: 
Bijen in de tuin houden gaat prima.

Het scheppen van een zwerm waarbij ter voorkomen 
van het opvliegen, de vleugels van de bijen besproeid 
worden.
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de wisselpen door
Leo Paulussen

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

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

Bijna 35 jaar ben ik nu imker en leer nog steeds om 
met de volkeren om te gaan. Elke keer dat ik werk-
zaamheden in de volkeren doe zet ik in een schrift de 
datum en maak aantekeningen van hoe het volk erbij 
staat. Belangrijk is het om te zorgen voor rasechte 
bijen die ook nog eens zachtaardig blijken te zijn. Het 
voorkomen van zwermen in het voorjaar vergt oplet-
tendheid en voorzorgmaatregelen. Mij is het enkele 
keren overkomen dat ik van een van de buren het 
bericht kreeg dat een zwerm was gesignaleerd. Het 
gebeurt bijna altijd onverwachts en dat betekent alle 
attributen verzamelen om de zwerm te scheppen.

De vereniging verzorgt het reizen met de volkeren, 
waarbij ik enkele keren mee ben geweest om die 
te plaatsen of op te halen. Mijn bijen reisden naar 
koolzaadvelden in de Flevopolder, de polder die des-
tijds door te bewerken met koolzaad landbouwrijp 
moest worden. Daarna is het reizen met de volkeren 
verder gegaan naar de Betuwe waar, in het voorjaar 
de fruittelers naar bijenvolkeren vragen voor het 
bestuiven van de fruitbloesem. De vereniging doet 
daarvoor een beroep op de leden om volkeren aan te 
leveren. Eens heb ik meegemaakt dat de kasten van 
het fruit terugkwamen en niet mij bekende fruit-ho-
ningsoort bevatte maar klaverhoning. Dat komt 
voor wanneer een dergelijk veld in de buurt van de 
boomgaard staat. De bijen geven in de kast aan waar 
ze nectar kunnen halen. Dit doen ze aan de hand 
van de zonstand en geven dit elkaar door. Dit geven 
de bijen aan, door zich op een bepaalde wijze op de 
raten te verplaatsen, wat gekenmerkt wordt als het 
zogenaamde bijendansje. Daarmee weten de andere 
bijen de richting en afstand waar ze naar toe moeten 
vliegen. De bijen zijn in de regel vasthoudend in hun 
haalgedrag. Ten minsten wanneer voldoende dracht 
aanwezig is.

Zoals ik al zei, begon ik met twee volkeren, maar 
gebleken is dat je dan erg kwetsbaar bent als een 
volk niet of slecht de winter doorkomt. Daarom heb 
ik momenteel drie volkeren. Dit jaar bleken van de 
drie twee slecht uit de winter te zijn gekomen. Deze 
twee volkeren heb ik verenigd, dit gebeurt met de 
“krantenmethode”. Daarbij wordt ruimte in het sterk-
ste volk gemaakt en in deze ruimte wordt een krant 
geplaatst waarin kleine scheurtjes zijn aangebracht. 
In de tussenruimte worden de raten van het zwakste 
volk geplaatst. Wel eerst nadat van dit volk de konin-

gin is verwijderd, want een volk duldt maar één ko-
ningin. De drukinkt overheerst als geur in de kast, wat 
de bijen verleidt om de scheurtjes in de krant verder 
open te knagen en ze zo aan elkaar kunnen wennen 
en elkaar zullen accepteren. De krant hoef je zelf niet 
uit kast te halen want de bijen versnipperen deze en 
je vindt de snippers al snel voor de kast terug.

In 2015 heeft Hans Niessen een film opgenomen over 
mijn imkeractiviteiten van een heel jaar. Hans heeft 
als hobby kunstschilderen en filmen en vroeg mij of 
het mogelijk is van het imkeren een film te maken, 
waarna ik wel even moest nadenken of dit geen 
risico voor hem zou zijn. Maar dit ging uitstekend en 
omdat hij hier in de straat woonde konden we goed 
afspreken wanneer ik in de kasten ging werken. Bij 
het filmen kreeg hij van mij de reserve-afschermkap. 
Zonder vrees heeft hij opnames gemaakt van zeer 
dichtbij. Zo dichtbij zelfs, dat ik op een geven moment 
moest concluderen: “Hans het lijkt wel of de beestjes 
je herkennen” dit vond hij het grootste compliment 
dat hij van mij heeft gekregen.
De film geeft een beeld van het 
imkeren van alle vier de jaargetij-
den en is nog steeds op YouTube 
te vinden onder de titel “bij bij, bij 
en bij imkerij” of scan de QR-code 
voor het filmpje.

Ik geef de wisselpen door aan Tits Bongers.

Een zwerm verlaat de kast! Deze vliegt wel weg maar 
de koningin kan niet meevliegen omdat ik haar vleu-
gels gekortwiekt heb. De bijen zullen daardoor weer 
terug vliegen naar de kast.
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Zijn jullie op zoek naar kinderopvang: 
Rust, dezelfde omgeving als thuis, 

Structuur, altijd dezelfde begeleiders, 
Kennis, professionele opvoeders, 
Kleinschalig, één verticale groep, 
dan zijn jullie van harte welkom.

Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064

Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 
aan de Pagelaan in Eindhoven. Mijn team staat 
klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een 

goed advies en service voor een betaalbare prijs. 
Elke dag staan we vol enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is 
laagdrempelig en iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy 
aan de Pagelaan (bij de Jumbo). De koffi e staat klaar! Ook kunt u via onze 

website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

 
 

DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND!

BEDRIJFSPAND 
KOPEN OF
(VER)BOUWEN? 

GRATIS  
EN VRIJBLIJVEND
EERSTE GESPREK

 Eindhoven, Klein Tongelreplein 4 



Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen
 
Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en er is nog geen genezing mogelijk. De droom 
van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in 
de week van 27 juni tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Maar er zijn meer 
manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door een betaalverzoek met vrienden 
en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee? 

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar worden 
door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst tegemoet. 

MS
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen (myeline) wordt door het eigen 
afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen, waardoor ze signalen van en 
naar de hersenen minder goed of zelfs helemaal niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor plot-
seling verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen. Er ontstaan allerlei klachten, bijvoor-
beeld bij het zien, lopen of praten. 

Word collectant 
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren van 
de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover op onze website: 
www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe lang u collecteert. Voor 
iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat kan met een collectebus langs de deuren in uw buurt. 
Maar ook thuis op de bank met uw mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden 
en familie. 

Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS 
Collecteweek of wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie 
komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale 
collectebus aan op www.digicollect.nationaalms-
fonds.nl. Zo kunt u het hele jaar door collecteren!

Gezocht: collectanten in de week van 27 juni t/m 2 juli!  
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Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost

brei- & haakclub
wo: 10.00-12.30 uur
do: 19.00-21.30 uur

Openingstijden
maandag t/m zaterdag: 
van 10.00 tot 17.00 uur
en tijdens de brei- & haakclub

www.bloemendalwol.nl
Daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
brei-en haakwinkel van eindhoven
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Tongelrese
Natuurwijzer
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Problemen met grondwater
Dan dachten we vorig jaar dat het grondwater weer 
is aangevuld en dat we er weer tegen kunnen ko-
mende tijd! Niets is minder waar! Het zijn serieuze 
problemen waar we mee te maken hebben. 
En het zal er niet beter op worden in de toekomst, 
wat men voorspelt.

We moeten als mensen in ieder geval ervoor zorgen 
dat we het regenwater wat er valt zoveel mogelijk 
richting grondwater moeten dirigeren. 

Er zijn allerlei ideeën, van hoe dat moet, te vinden 
op de sites van Waterschap de Dommel of de ge-
meente Eindhoven.
Minder verharding. Actie steenbreek, of kampioen-
schap tegelwippen, zodat het water niet naar de put 
richting riool, maar in de grond wegzakt.
Meer groen zorgt voor koelte (gratis airco) zeker ook 
bij gevelgroen. 
Meer groen is meer zuurstof en zuivert de lucht die 
we inademen.
  

Elke boerderij had vroeger een regenton. Hemelwa-
ter opvangen in een ton, om daarmee de plan-
tenbakken te kunnen watergeven of de moestuin 
gieteren.
Afkoppelen van het hemelwater van je schuur, zodat 
dat via een grindberging weg kan zakken in je tuin 
naar het grondwater.

Het zijn allerlei oplossingen die we moeten inzet-
ten om ons zelf, onze kinderen en kleinkinderen te 
helpen iets te doen tegen de droogte. Er zijn nog 
zoveel zaken in de wereld waar wij en zij tegen aan 
gaan lopen die ook opgelost moeten worden, om 
het ook nog een beetje leefbaar te houden nu en in 
de toekomst. 
Alle kleine beetjes helpen!

Water in de tuin brengt sowieso leven! 
Zet voor vogels eens een drinkschaal neer.
‘s Winters helpen we de vogels met allerlei voedsel 
en vette hapjes, maar in de zomer is het net zo leuk 
als  ze komen drinken en badderen.
 

Foto: pimpelmees Vogelbescherming
Wel regelmatig verversen van het water. 
Of leg een vijver(tje) aan, met veel groen erom 
heen. Het geeft koelte en kalmte in je tuin
en er komen ook allerlei dieren op af.
Door allerlei maatregelen te nemen in je tuin, kun 
je op simpele manieren je tuin omtoveren tot een 
waar paradijsje, een reservaatje, waar je zelf ook 
nog eens het watermanagement in eigen hand hebt. 
Dat wil toch iedereen, een eigen paradijsje! 
En dat is genieten.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!
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Foto’s uit 

Tongelre

Tongelre is rijk aan mooie natuur en andere bezienswaardigheden. 
Het gehele jaar door zijn er in onze wijk foto’s te maken die het 
waard zijn om gepubliceerd te worden. Je hoeft geen professional 
te zijn om een mooie foto te maken. Ga gewoon op pad en neem je 
fototoestel mee! De foto’s kunnen opgestuurd worden naar onze 
redactie met vermelding van naam en adres van de fotograaf en waar 
en wanneer de foto gemaakt is. Uit de ingezonden foto’s wordt een 
selectie gemaakt voor plaatsing in het wijkblad.

Foto: Aleks Veldhoen

Al voor Koningsdag vliegt dit Oranjetipje met zijn oranje wimpels

Foto: Patrick Spruytenburg Goudwesp in het Wasven gespot

Foto: Wilma Bink

Collse Watermolen



With a little help from their friends

Je kunt als werkgroep wel denken dat je goed bezig 
bent, dat de beukenlaan in Tongelre de moeite waard 
is om te behouden, maar hoe toon je dit aan. Zijn 
beukennootjes rapen en mooie herinneringen wel 
voldoende argumenten om de eigenaar, de gemeente 
Eindhoven, te overtuigen. In 1996 kocht Eindhoven 
het landgoed ’t Wasven (de oude kasteeltuin, de 
boerderij, de bijbehorende gronden en dus ook de 
beukenlaan) van Philips. Nu waren er, met uitzon-
dering van de bebouwing van het Ambonplein en 
directe omgeving, geen uitgewerkte plannen maar 
wel ideeën. Het doortrekken van de Van Oldenbar-
neveltlaan naar de Tongelresestraat was er een van. 
Eveneens  was men van plan om op de aangekochte 
grond woningen te bouwen, ook op de ‘bolakker’ tus-
sen de Wasvenboerderij en de Koudenhovenseweg. 
Hoe het ook zij, in deze ideeën was er geen plaats 
voor de beukenlaan. Dus op zoek naar mensen met 
autoriteit die het gemeentebestuur ervan konden 
overtuigen dat behoud van de beukenlaan de moeite 
meer dan waard was. Het is een winderige lentemid-
dag als we een gesprek hebben met de deskundigen 
van toen. Op verzoek van ‘De Beuk Erin’ inspecteerde 
Frans Baltussen de beuken, dook Jan Spoorenberg de 
archieven en het kadaster in en wroette Nico Arts in 
de bodem. Locatie van de bijeenkomst is De Schop 
van de Wasvenboerderij aan de Celebeslaan. 

“ Met het schaamgroen op de kaken”

Frans Baltussen was destijds lid van de Stichting 
Stadsbomen. „Op een dag werd ik benaderd door 
John van Soerland. Nu moet je toch eens komen 
kijken, want het gaat niet goed met de beukenlaan. 
Wat ik aantrof was zeer zorgwekkend. Met het 
schaamgroen op de kaken zag ik grote hopen zand 
tussen de bomen en kort aan de stam was de grond 
afgegraven, waardoor de wortels bloot lagen. Beuken 
wortelen oppervlakkig en hebben een zeer gevoelig 
wortelstelsel. Toen een korte tijd later de landelijke 

Bomenstichting er op werkbezoek kwam en een 
bomenschouw hield, was haar oordeel onverbidde-
lijk: als er nu niets gebeurt, is de beukenlaan voor 
altijd verloren. Je snapt dat dit hard aankwam bij het 
stadsbestuur. Verder waren wij ervan overtuigd dat 
De Beuk Erin zo vol visie en energie zat, dat ze het 
wel zelfstandig kon ‘rooien’. En mocht het tot een 
confrontatie met het gemeentebestuur komen, dan 
kon de werkgroep op onze steun rekenen.”  

“ Een uitweg naar de Koudenhovenseweg ”

Maar hoe oud is de beukenlaan ? En hoe oud en 
waardevol moet een landschap of landgoed zijn om 
de monumentale status te bereiken ? 
Jan Spoorenberg, niet zomaar een deskundige, maar 
de autoriteit als het de geschiedenis van Eindhoven 
betreft, hierover: „ Het laantje komt al op een kadas-
terkaart uit 1832 voor als ‘uitweg’ van het landgoed 
naar de Koudenhovenseweg. Maar je kunt niet zien 
of er al bomen stonden. 

Hoogstwaarschijnlijk zijn de beuken aangeplant toen 
Teodorus G.H. Smits van Eckhart omstreeks1872 het 
bestaande huis liet slopen en er een kasteeltje in 
rode baksteen liet bouwen, ’t Hof genaamd. Jonkheer 
was hij, want koning Willem II had zijn vader, Johan-
nes Jacobus, een persoonlijke vriend van zijne ma-
jesteit, in de adelstand verheven. Dit bij gebrek aan 
katholieke edelen in het gereformeerde Nederland en 
ook vanwege zijn verdienste als textielfabrikant voor 
de industriële ontwikkeling van Eindhoven.     
En wat is er als zoon van een verse edelman mooier 
dan te kunnen pronken met een echt kasteel voor-
zien van torens, een aangelegde tuin en een oprijlaan 
met beuken. Als je ervan uitgaat dat de tuin en de 
beukenlaan werden aangelegd nadat de bouw vol-
tooid was en dat de aangeplante bomen ongeveer 20 

De Beuk Erin deel 2

Frans Baltussen Beukenlaan ten dode opgeschreven?                                                     
(foto Karel Rensen)

Jan Spoorenberg                                                          Het rode bakstenen kasteeltje                                                    
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jaar oud waren, zullen de beuken dus ongeveer 170 
jaar oud zijn.”         

 Nu waren in de 19e eeuw de middeleeuwen heel 
populair. Er ontstond een romantisch beeld van die 
periode. De held uit mijn jeugd was Ivanhoe, een 
ridder wiens avonturen wekelijks te zien waren in 
een tv-serie met zijn naam. Deze tv-ridder was losjes 
gebaseerd op een verhaal van Sir Walter Scott uit 
1819. Toen wij in de 2e klas van meneer Hagen op de 
Martinusschool hoorden over het kasteel dat er eens 
stond aan het eind van de beukenlaan, zag ik in mijn 
fantasie Ivanhoe met zijn vazallen al geharnast door 
de beukenlaan galopperen, boven de bomen de kas-
teeltorens met wapperende banieren. Het mooiste 
voorbeeld van zo’n romantisch kasteel met torens, 
weergangen, slotgracht en kleurrijke heraldische 
wapens vind je in Haarzuilen (Utrecht). 

Zoiets had Tongelre dus ook, zij het op aanzien-
lijk kleinere schaal. Nu is kasteel De Haar in 1892 
gebouwd op de funderingen van een vijfhoekige mid-
deleeuwse burcht. Is zoiets ook in Tongelre gebeurd 
? Met andere woorden stond er in ’t Wasven ook 
een middeleeuws kasteel of is ook weer hier de wens 
de vader van …. ? Wie zou die vraag beter kunnen 
beantwoorden dan Nico Arts, oud-stadsarcheoloog 
van Eindhoven ! 

“ Lekker onder de grond laten zitten”

Nico Arts baseert zich als wetenschapper op wat 
bodemvondsten te vertellen hebben. Hij is dus hele-
maal niet genegen om mee te gaan in  mijn wishful 
thinking. „ De Beuk Erin vroeg mij om een (proef-)
sleuf te graven. Het enige ‘mogelijk’ middeleeuwse 
dat we tegen kwamen, was een waterput van bak-
stenen. En zelfs hiermee moeten we voorzichtig zijn, 
want we hebben geen nevenvondsten gedaan die dit 

bevestigen. 
Met een grondradar is het hele gebied gescand. De 
uitvinder van dit bijzondere apparaat zat op een 
voertuigje, daarachter een aanhangertje met daarop 
zijn uitvinding. Deze grondradar bleek heel waarde-
vol bij de opgraving van het Catharinakerkhof in het 
centrum”.  

Even onder ons, samen met de opgraving van het 
Heuvelgalerieterrein is die van het Catharinakerkhof 
toch wel Nico’s meesterwerk als Eindhovens stadsar-
cheoloog. 

„ De grondradar registreert verstoringen in de bo-
dem. Graven zijn tamelijk gemakkelijk te herkennen, 
maar de bodem van ’t Wasven is een heel ander ver-
haal. De eigenaar van de radar zag in elke verstoring 
een potentiële bodemschat. Als archeoloog wist ik 
natuurlijk wel waar je op moet letten om de versto-
ring te kunnen interpreteren. In elk geval hebben we 
wel de funderingen van het kasteeltje uit 1872 bloot 
kunnen leggen.” 

Jan Spoorenberg toonde aan dat het landgoed van 
wat we nu het Wasven noemen al vanaf 1600 in de 
officiële documenten voorkomt. 
„ In de akten van de eigendomsovergangen komen 
we voor het gebied of delen hiervan, verschillende 
benamingen tegen zoals: ‘Braeck’, dat verwijst naar 
ontginning, ‘’t Ven’, dat verwijst naar een plas, waar 
schapen gewassen werden voor het scheren. Maar 
ook ‘heerenhuizing’, ‘hof’ en zelfs  ‘kasteel’ (1809) 
treffen we erin aan. Om de zaak nog complexer te 
maken stond op het huidige Hofke ook een huis dat 
’t Hof werd genoemd. Niet altijd even gemakkelijk en 
soms zelfs ondoenlijk om precies te bepalen wat er 
bedoeld wordt.”

„ Algemeen wordt aangenomen “, gaat Nico verder, „ 
dat er vanaf de late middeleeuwen een ontginnings-
boerderij heeft gestaan. Om de grond vruchtbaar te 
maken werden heideplaggen, vermengd met scha-

Ivanhoe in de beukenlaan (Gildedag eind jaren 70)                                                  

Nico Arts                                                                                                           Opgraving funderingen (begin deze eeuw)                                            
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pen-mest, in de aarde verwerkt. Vervolgens werd 
er vanaf de rand naar het midden geploegd voor de 
afwatering. Zo ontstaat er een glooiing, of ‘bolakker’, 
zoals het stuk land tussen de  Koudenhovenseweg en 
de Wasvenboerderij. 

Kortom een heel interessant gebied dat al eeuwen is 
bewoond. En waar mensen wonen, laten ze afval ach-
ter in afvalkuilen. Die bieden dan weer een schat aan 
informatie. Gereedschap, scherven, voedselresten, 
uitwerpselen vertellen over de mate van welstand, 
gezondheid, dieet, gezinsgrootte en ga zo maar door.” 
En zijn die al opgegraven en onderzocht ? „ Nee ” ! 
Dat gaat dus nog gebeuren ? „ Alsjeblief niet zeg, je 
begint niet zomaar de grond los te spollen. Eerst zorg-
vuldig bepalen waar je naar op zoek bent, de zaak in 

kaart brengen. Dat is voor een volgende generatie. 
Nu voorlopig alles lekker onder de grond laten zitten, 
daar is het veilig. Onze missie was om voor De Beuk 
Erin vast te stellen of het Wasven een waardevol 
gebied is om te behouden. En we zijn erin geslaagd 
om aan te tonen dat dit inderdaad het geval is. De 
beukenlaan is hier een levende herinnering aan.”

Frans, Jan en Nico, het was ons (Frits, John en Paul) 
een waar genoegen. Heel hartelijk dank hiervoor, 
Paul Brans 

Om beelden, gefilmd door John Muermans, van dit 
gesprek te bekijken, raadpleeg de QR-code hieronder. 

Rectificatie

Abusievelijk stond in het artikel over De Beuk Erin 
(meinummer) vermeld dat John van Soerland als 
timmerman in Best werkt. John verricht vrijwilligers-
werk in Orka en welzijnswerk in Best. Daarnaast is 
hij timmerman als zzp’er. 

De bolakker tussen Wasvenboerderij, Celebeslaan (rechts), 
Koudenhovenseweg en beukenlaan (links)

Gekoppelde museum treinen welke op 6 mei langs de Hofstraat naar Blerick reden: 
Mat, 1946 nr.273 (Muisenkop) voor en Mat, 1954 nr.386 (Hondekop) achter.
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Verenigingen
Aan het woord

Scouting Doornakkers
Na 2 jaar afwezigheid organiseert Scouting Doornakers uit Eindhoven op zater-
dag 25 juni weer een kei vette editie van ScoutPop! Het enige & echte Scouting 
Music festival van het jaar. Door scouts, voor scouts en buurtgenoten!
Een feestje met live optredens, snacks, kampvuur en een biertje voor ECHTE 
scouting prijzen. 
Kortom: ScoutPop is er meer dan klaar voor!
Blok 25 juni in jullie agenda en bestel NU de ScoutPop ticktes via https://www.doornakkers.com/scoutpop/ 
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Vaktherapeut Subira Selder
Praktijkadres

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

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

Kindertherapie
Therapie voor kinderen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Kindertherapie Eindhoven
praktijk voor drama- en speltherapie

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

SOLGAR
BIJ ETOS TONGELRE!

Dit zijn kwalitatief hoogwaardige voedingssupplementen 
gemaakt van de meest zuivere grondstoffen. 

Ben je op zoek naar het allerbeste op gebied van 
vitamines en voedingssupplementen dan kom snel naar 

Etos Tongelresestraat!

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

Administratie & Adviesbureau Van Rooij

Jan van Rooij

Heike 30
5641 LG Eindhoven

+31 6 149 059 45

info@aavanrooij.nl

Ontzorging voor MKB - ZZP- Particulier
Accountancy en fiscale dienstverlening

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

na overlijden of bij verhuizing. 

Voor meer informatie of een 
afspraak bel vrijblijvend naar: 

J. Swinkels 
06-13282524
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Wesley Jansen van keeper tot trainer
Vandaag in gesprek met deze veelzijdige nog pas 
19-jarige jongeman, die zijn liefde voor SV Tongelre 
niet onder stoelen of banken steekt.

“Als 14-jarige jongen werd ik door een vriendje van 
de basisschool gevraagd om te keepen bij Tongelre. 
Dit beviel zo goed dat ik meteen ben gaan meetrai-
nen. Ik was al keeper in de zaal en al jaren buiten op 
pleintjes met veel plezier. Ik kwam in Tongelre bij de 
C1 terecht; een hechte vriendengroep, samen met 
mijn maatje David. Ik kan me herinneren dat we in 
het eerste seizoen voor de beker naar Valkenswaard 
moesten waarbij David 3x scoorde, Wat was ik trots 
die dag op hem en mijzelf.”

Wesley blijft met zijn vriendenclub tot 2018 bij elkaar, 
via C1 naar jongeren onder 15 en 16. In deze zelfde 
periode wordt Wesley voor het eerst uitgenodigd bij 
het eerste elftal en moet al snel invallen voor Thijs, 
wegens diens blessure. De stand was 1-3 en dat blijft 
zo; dus de nul gehouden!

“Als jongere ben ik vanaf het begin goed opgevan-
gen bij SV Tongelre (toen nog RKVV natuurlijk). Ik 
voelde me al meteen thuis en kon met iedereen een 
praatje maken. Ik vond en vind de mensen bij deze 
vereniging barmhartig en altijd betrokken met een 
ander. Ook alles omtrent de wedstrijden was goed 
geregeld.”

Wesley zit ondertussen niet stil. Na het coronadi-
saster is hij overgestapt naar de senioren. In eerste 
instantie weer bij het eerste elftal, waarvoor hij nog 
steeds af en toe wordt opgeroepen. Daarnaast is SV 
Tongelre een zesde seniorenelftal rijker waar Wesley 
zelf ook een groot aandeel in heeft gehad.

“Via Dynamo Jeugdwerk werd een team geformeerd 
als zijnde Tongelre 6. Ik heb een paar wedstrijden 
meegespeeld met dit nieuwe team om te kunnen 
ontdekken waar verbeteringen nodig zijn. Ik ben 
vooral bezig geweest (en nog) met het opbouwen van 
trainingen om te komen tot een vaste structuur, want 
daar ontbrak het in het begin aan. Nu zijn de resulta-
ten al een stuk beter en als team kunnen we alleen 
nog maar groeien.” 

Wesley is vanaf het begin tevreden geweest en geble-
ven over SV Tongelre. Hij heeft een paar jaar geleden 
nog even meegetraind met EMK, maar kwam er al 
snel achter dat zijn hart bij Tongelre ligt. Hij heeft 
van iedereen het vertrouwen en is ondertussen ook 
trainer van jongeren onder 14.
De grootste drijfveer in alles wat hij doet, is zijn vroeg 
overleden vader. Iets wat nauwelijks te beseffen valt 
voor een jongen van dan 14 jaar.

“Mijn vader kwam voor het eerst kijken op het voet-
balveld, maar moest eerder weg. Hij vertelde me dat 
hij de volgende wedstrijd tot het eind aanwezig zou 
zijn. Echter is dat er nooit meer van gekomen, omdat 
hem later die week een tragisch ongeluk overkwam. 
Ik kon me nauwelijks beseffen wat er was gebeurd, 
maar voelde wel dat ik voor mijn vader mijn uiterste 
best zou gaan doen De eerstvolgende wedstrijd tegen 
DOS Leende had ik nog geen besef dat mijn vader 
gestorven was. Totdat er een minuut stilte voor hem 
werd gehouden. Toen kwam alles binnen en werd ik 
door heftige emoties overvallen. Later in de wedstrijd 
mocht ik een penalty nemen en scoorde ik voor mijn 
vader. Nog doorspelen lukte toen niet meer en ik 
werd uit bescherming van het veld gehaald.”

Wesley Jansen is en blijft van Tongelre; een bijzonde-
re jongen, een sterke man.
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Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

Zondag 1 mei konden en mochten wij na 4 jaar weer Koningschieten.
De dag werd begonnen, i.s.m. het Catharinagilde, met een H. Mis bij de Mariakapel aan de Loostraat.
Na een vendeldemonstratie en het afleggen van de eed van trouw ging het gilde naar hun gildehuis in de 
Bogten.
’s Middags om 14.30 uur stelde het gilde zich op en werd de gildeko-
ning Martijn van den Dungen van zijn koningsvest en bijbehorende 
attributen ontdaan.
Na loting tussen de 4 kandidaten die voor de titel gingen, en een 
gebed voor de goede afloop van de wedstrijd, werd de boom gevrijd 
door Ere-deken pastoor René Wilmink. Hij loste ook het openings-
schot.
Na een spannende strijd met in totaal 55 schoten, viel de vogel en 
werd Frank Hilt de nieuwe koning en wel voor een periode van 2 jaar.
De koning werd een vendelhulde aangeboden en na de felicitaties en 
een gezellig samenzijn werd de dag beeïndigd.
 
Met vriendelijke gildegroet
Dinie van de Voort, Oud-deken, schrijver.

Koningschieten St. Martinusgilde Tongelre
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Dahliaclub St. Martinus

Afgelopen maand zijn we weer met z’n allen bezig 
geweest om onze tuin weer in orde te maken voor 
de komende zomer, de knollen zitten in de grond, er 
is gemest en nu is het wachten tot eind juni en dan 
hebben we weer een bloemenveld. We hebben een 
heleboel nieuwe soorten dus het is spannend.

Ondertussen ga ik u iets vertellen over de geschie-
denis van de dahlia’s. Rond het jaar 1615 maakte 
men in Europa voor het eerst kennis met de planten-
soort dahlia. Vanuit het verre Mexico waren zaden 
meegevoerd om die in Europa te gaan uitproberen. 
Vanuit die positie werd de dahlia met behulp van de 
omgeving en vooral door de mens tot een planten-
soort met ruim 20.000 geregistreerde soorten. De 
dahlia werd in het oude Mexico gekoesterd om zowel 
het loof, de bloem en de knol. Het loof is fantastisch 
veevoer, de bloem wordt door de Azteken geëerd 
vanwege de gelijkenis met de zon en de knol zou een 
medicinale werking hebben.

De bloem wordt voor het eerst in 1615 beschre-
ven door de Spaanse arts Francisco Hernandes. 
Hij kreeg de opdracht om de medicinale planten 
te bestuderen. Maar Hernandes verzuimt om de 
bloem te exporteren naar zijn thuisland. 
Dat gebeurt pas in 1789. De bloem werd 
gestuurd naar de botanische tuin in Madrid. 
Daar krijgt hij de naam dahlia vernoemd naar 
de Zweedse botanicus Andreas Dahl die op dat 
moment studeerde aan de Madrileense univer-
siteit.

In 1810 wordt de dahlia ingevoerd in Nederland. 
In 1813 won Arentz te Leiden een van de eerste 
gevuldbloemigen. Deze kweker C. Arentz was een 
van de pioniers in Nederland. In 1819 bood hij al een 
assortiment aan dat zo’n 70 soorten omvatte.

De dahlia is erg populair. Hij bloeit vanaf juli tot 
de eerste nachtvorst. Daarnaast is de bloem voor 
amateurs gemakkelijk te veredelen. De genetische 
mogelijkheden van de dahlia zijn bijna onuitputtelijk. 
Daarom zijn er in een razend tempo nieuwe variaties 
bij gekomen in bijna alle kleurschakeringen. Alleen 
zwarte en blauwe dahlia’s bestaan niet.

Er is nog veel meer te vertellen over deze prachtige 
bloem, maar kom van de zomer lekker naar onze 
tuin. Dan kunt u zelf beoordelen of ze ook u kunnen 
bekoren.

Het bestuur Dahliaclub St. Martinus

Opgericht 1935

Beeldhouwen in zachte steen in Eindhoven.
Vindt u het leuk om te beeldhouwen maar u heeft er thuis geen plaats voor? 
Dan treft u het. Bij onze beeldhouwgroep zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Wij beeldhouwen, beginners en gevorderden, op vrijdagmorgen van 09.00 - 12.30 
uur in de Boemerang, Planetenlaan in Eindhoven. Bij goed weer werken we 
buiten.
Voor meer informatie mail naar: loesvanhoof@upcmail.nl  
Als je je telefoonnummer doorgeeft, kan ik je bellen om uit te leggen.



22

Inloop-/muziekmiddag
Elke woensdagmiddag hebben we 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.

Fietsdriedaagse
Woensdag 6 t/m vrijdag 8 juli.
Er wordt gestart tussen 18.00 en 19.00 uur 
bij ’t Oude Raadhuis. Inschrijfgeld inclusief  
route € 2,- per avond of € 5,- voor 3 avonden. 
Kinderen t/m 13 jaar gratis! Met deze drie-
daagse sluiten we het seizoen af. We voeren je 
in je eigen tempo langs de mooiste plekjes van 
Eindhoven. De routes variëren tussen de 30 
en 35 km. En op de laatste avond gezellig even 
kletsen op het sfeervolle terras met muziek en 
een hapje en drankje.

Kreakids in ’t Oude Raadhuis
Elke derde woensdag van de maand is er een 
knutselmiddag voor kinderen van 5 tot 10 
jaar. Dit schooljaar zal dat zijn op woensdag 
18 mei, 15 juni en omdat we het afgelopen 
jaar een aantal keren niet geknutseld hebben 
ook op 20 juli. Heb je zin in een leuke knut-
selmiddag kom dan zeker meedoen.
Je bent van harte welkom in ’t Oude Raadhuis, 
’t Hofke 15, van 14.00 tot 15.30 uur. 
Kosten € 1,50 per keer.
Graag even aanmelden bij Ood Brans: 
oodbrans@on.nl / 0683366402.

NIEUW

Mei, een zondagmiddag
Ik ga eens kijken of het inderdaad niet meer zo druk is bij de zondagmiddaginloop. In de gang hoor ik 
al hé er komt nog iemand aan! Binnen zitten vier gasten aan hun eerste kopje koffi e. Drie vrouwen en 
een man. En een gastvrouw, die al iets te knabbelen op tafel zet. Even later komen er nog twee gasten 
binnen. Even een babbel met deze mensen, die allemaal vinden dat deze zondagmiddag traditie niet 
mag verdwijnen. Zo’n twee jaar geleden zaten hier zo’n zestien buurtgenoten te jokeren, rikken en 
rummikubben. Een drankje met een hartig hapje erbij en de laatste buurtnieuwtjes. Nu is er een tafel 
waar rummikub gespeeld wordt. Één tafel met vier personen! Veel te weinig voor zo’n mooie Tongelrese 
activiteit. Denkt u, ik wil ook wel eens komen kijken als gast, kom dan zeker een keer kijken, drink een 
kop koffi e of een drankje en mogelijk heeft u nog een leuk idee! Wij staan en zijn er open voor!

Zondagmiddag van half twee tot half vijf !
Gezellige filmavond
Op vrijdag 17 juni organiseren we weer een gezellige 
fi lmavond.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

•  Kosten € 2,50 incl. koffi e of thee met wat lekkers bij 
binnenkomst én in de pauze

•  Aanmelden kan per direct via e-mail aan 
fi lmraadhuis@gmail.com

• Inschrijven op naam met het aantal bezoekers

In de Indiase fi lm ’The Lunchbox’ (2013) zien we het 
-bijna- feilloze systeem van de dabawallahs aan het 
werk: moeder de vrouw kookt warme lunch voor man 
op het werk en een ingenieus logistiek brengt het op 
tijd op de juiste plek. Zo niet in ’The Lunchbox’, waar 
de lunch op een verkeerde plek belandt, maar wel in 
juiste handen.

Noteer ook de volgende datums voor een gezellige 
avond, 16 september en 21 oktober.

KOM 
JE 

OOK?

CONTACT Adres ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven • Website www.ouderaadhuiseindhoven.nl
• Telefoon (tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail raadhuis-evenementen@kpnmail.nl

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 2, 16 en 30 juni 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. 
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waarop u naar keuze kunt dansen, 
verzoeknummers aanvragen, meezingen 
en natuurlijk gezellig kunt ’buurten’.
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Kindcentrum De Boog
Daar voel je je thuis!

Alles onder één dak 
voor kinderen van 
0 tot 13 jaar

Samen spelen, leren 
en leven

Engels in groep 1 t/m 8

Waar elk kind en zijn 
talent wordt gezien en 
gehoord

’Gewoon’ goed en 
eigentijds onderwijs

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

WE HEBBEN ZIN IN DE ZOMER!
VAN DER HEIJDEN KAPPERS & 

BEAUTYSALON ESMAY

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

Spraytanning 

Henna Brows
Wimperlifting

Pedicure
shellac

Balayage met 
Highlights & styling
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Ingrediënten 
voor 4 personen

- 500 gr. aardbeien
- 3 el crème de cassis
   (evt. vervangen door zwartebes-
sensiroop)
- 100 ml slagroom
- 1 zakje vanillesuiker (8 gr.)
- 30 gr. schuimpjes (kant-en-klaar)
- 250 gr. kwark
- 1 el. suiker
- sap van een halve limoen
- een paar blaadjes munt.

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

Bereiding
1 Was de aardbeien en snijd ze in kleine stukjes. Laat er 4 hele achter.
   Meng ze met de crème de cassis en laat ca. 10 minuten marineren.
2 Klop de slagroom stijf met de vanillesuiker.
3 Hak de schuimpjes grof.
4 Roer de kwark, de suiker en het limoensap door elkaar.
   Spatel de slagroom en de schuimpjes erdoor.
5 Verdeel afwisselend met de aardbeien in 4 glazen.
    Garneer met de overgebleven aardbeien en munt.

Geniet van de zomerkoninkjes
 

Eet smakelijk!
Clasine Batenburg

Een heerlijk toetje 
Schuim-kwarkroom met aardbeien

Hallo. Ik help je graag 
jouw natuurlijke weg 

te vinden.

Heb jij een voedingsvraag?
Weten hoe je gezonder kunt gaan eten?

Heb jij klachten, waarbij voeding
je wellicht kan helpen?

Ik ben Joyce Kos, 
natuurvoedingskundige. 
Neem contact met me op via mail 
of mijn website. Zie je graag.

info@joycekosnatuurvoedingskundige.nl
joycekosnatuurvoedingskundige.nl  



26

t activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

Buurt je mee in én voor de tuin?
Orka heeft een geweldige ruimte in de achtertuin, alleen is het er nog niet zo 
gezellig.
Daar gaan we verandering in brengen! Doe je mee?
Het plan voor een gezellige ontmoetingstuin voor jong en oud wordt gemaakt ‘as 
we speak’ en we gaan vast sparen voor de mooiste inrichting.
Doe je mee?

De hele maand juni staan er gezellige buurt-tuin-acties gepland, zoals
• Op zondagmiddag 5 juni muziekmiddag met “evergreens” en leuke gimmicks voor de sponsoring
• Op woensdag 8 juni Cook4U sponsordiner
• Op vrijdag 10 juni De grote Tuin-Bingo
• Op vrijdag 17 juni Open Orka Inloop én de sponsorspellenavond
• Op zondag 26 juni OPEN DAG en afsluiting Sponsormaand Tuin ORKA, een open dag waarin we laten 
zien wat er allemaal in Orka te doen is, en natuurlijk een hapje en een sapje te verkrijgen is.

Hou de website, social media en posters bij Orka in de gaten.

De Vrienden en Vriendinnen van Orka sparen in 2022 mee voor 
de tuin. Word je ook vriend(in)? 
We hebben De Vrienden en Vriendinnen van Orka in 2020 op-
gericht! En we hebben al ruim 50 vrienden! Maar dat kunnen er 
vast nog meer worden.  
Wat vragen we? We vragen een jaarlijkse bijdrage van (mini-
maal) 20,- euro p.p., waarmee we elk jaar een investering in 
Orka doen, waar de wijk gebruik van kan maken. Dit jaar is dat 
de buurttuin, volgend jaar weer iets anders. 

Wat krijg je daarvoor als Vriend(in)?  
• Ten eerste natuurlijk een (nog) warme(re) band met Orka 
• Alle vrienden en vriendinnen van dat jaar krijgen een naamplaatje achter de bar van Orka
• En 1x per jaar hebben we een Vrienden en Vriendinnen van Orka Middag/Avond, waarbij we 
hapjes zullen serveren en drankjes tegen inkoopsprijs aan de vrienden. 
Interesse: mail even naar info@orkacentrum.nl  
Of maak je bijdrage direct over op 
Stichting Activiteitencentrum Orka 
NL58 RABO 0103 4121 66 
o.v.v. Vrienden van Orka, [en geef de naam door voor op het plaatje achter de bar] 

Vrienden van Orka
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t

Agenda juni 

Wekelijks



Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

Voor uw garage, aanbouw of dakkapel 
moet u ons maar eens bellen!!!

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking
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Handelse Processie 2022
Zowel in 2020 als in 2021 kon ten gevolge van het coronavirus de jaarlijkse processie naar Handel niet door-
gaan. Maar gelukkig kan de traditie van enkele eeuwen lang nu weer worden voortgezet.
Dit jaar vindt de Handelse Processie, ook bekend als de Wandel van Handel, plaats op zaterdag 18 en zondag 
19 juni a.s.

De route van ruim 40 kilometer gaat van Valkenswaard  via Aalst, Eindhoven, Nuenen, Lieshout en Gemert 
naar Handel en start ’s morgens om 6.00 uur.
Na de Heilige Mis op zondag vertrekt de stoet om 10.15 uur weer uit Handel om in Valkenswaard om 21.00 
uur aan te komen. Ook meerdere wandelaars uit de omgeving van ons Wijkblad lopen elk jaar mee.
De doorkomst op ’t Hofke is op zaterdag omstreeks 9.00 uur en op zondag rond 17.00 uur (let op, dit zijn 
richttijden).
Het is ieder jaar weer een indrukwekkend gezicht om zoveel mensen voorbij te zien komen die biddend, zin-
gend, pratend, zwijgend en groetend op weg zijn.
De paarden met huifkarren komen helaas niet meer over ‘t Hofke. Uit veiligheidsoverwegingen mogen  de 
paarden niet meer de twee overwegen op de Tongelresestraat kruisen. Zij splitsen zich daarom tijdelijk voor 
de rondweg af van de wandelaars om via de Berenkuil, Celebeslaan en daarna via de Pagelaan bij de kruising 
met de Wolvendijk weer aan te sluiten.
We hopen dat langs de route die de bedevaartgangers door ons bezorggebied lopen, de Tongelrese vlag weer 
zal wapperen en we ze zo een warm welkom heten bij hun passage.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem organiseert wandelingen in de omgeving 
van Tongelre. 

Op zondag 29 mei lopen we ongeveer 2 uur door het Eckartse bos. Verzame-
len bij de ingang van de waterzuivering aan de Van Oldebarneveltlaan 1 om 
10.00 uur.  

Op zondag 19 juni vertrekken we om 14.00 uur vanaf de Collse Watermolen 
voor een wandeling in de Urkhovense Zegge. Mocht het intussen nog veel 
gaan regenen, houd er dan rekening mee dat het dan in beide gebieden nat 
kan zijn. Deelname is gratis.

IVN wandelingen

De jaarlijkse pinkstermarkt die door Scouting St. Frans georganiseerd wordt rondom ‘Hofke, 
gaat dit jaar niet door. Er zijn daarom geen activiteiten op maandag 6 juni bij ’t Oude Raadhuis.

Laatste nieuws over de pinkstermarkt
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paulvangemert.nl

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

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Afscheid 
nemen doen 
we samen

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd 
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een 
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we 
samen uw wensen bespreken. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta
Felix Timmermanslaan 2, Eindhoven
T 040 - 212 98 00 (24 uur per dag, 
 ook in het weekend)
I www.monuta.nl/eindhoven

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd   2 12-08-19   14:36

Foto: Patrick Spruytenburg 
Pimpelmees in het Wasven met voedsel voor jonkies



31

Nieuws uit de
Scholengemeenschap

31

Bericht uit de groepen 1/2 van de Boog.
Tot de meivakantie werkten we over het thema eten/drinken en boodschappen 
doen. We hebben toen een supermarkt gemaakt in de gang waar alle kinderen 
vanuit de huishoek in de klas, boodschappen konden gaan doen. Met hulp van echte 
winkelspullen van de Jumbo werd het een winkel waar fijn gespeeld werd!

Op 22 april vierden we Koningsdag op De Boog. We begonnen met het Koningsont-
bijt, we hebben heerlijk gesmuld van de lekkere boterhammen, die de klassenou-
ders al gesmeerd hadden. Het was een goed ontbijt en dat hadden we nodig want 
we gingen allerlei spellen doen! Hier een opsomming van de spelletjes: zaklopen, 
reuzenhockey en blikgooien in de gymzaal, touwtje springen, touwtrekken, 
klossenlopen en watervoetbal op het plein, schminken, stoelendans, sjoelen, 
eierlopen, spijkerpoepen en proeven in de klassen. 
We hebben genoten! Toen het klaar was begon de welverdiende vakantie! 

De Boog

Open dag 8 juni
Alle kinderen uit groep 7 en 8 kunnen deze datum alvast in hun agenda zetten. Op woensdag 8 juni tussen 14 
en 17 uur organiseert het Lorentz Casimir Lyceum een open dag op hun school. Heerlijk buiten op het grote 
groene terrein zullen er leuke activiteiten worden georganiseerd, zoals badminton, golf, klimmen etc. Natuur-
lijk is er ook wat lekkers aanwezig. Daarnaast kunnen de kinderen een rondleiding krijgen door de school. Op 
de website www.lcl.nl komt alle informatie over deze dag.

Casimir Tech team naar Houston
Het Casimir Tech team vertrok op 17 april voor een week naar Houston in Amerika. 
Ze deden daar als een van de twee Nederlandse teams mee aan het wereldkampi-
oenschap van de First Tech Challenge. Ze zijn weer thuis met een berg aan ervaringen 
rondom de robotica, veel nieuwe vriendschappen en een reis om nooit te vergeten. 

Nieuws van het Lorentz Casimir Lyceum
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van de Geloofsgemeenschap

32

CONTACT 
Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven. 
Actuele informatie: https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/eindhoven-zuid. 
Twitter: ProtestantEindhoven. 
Facebook: Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. 
Telefonisch contact:  Jaap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl

Protestante kerkdiensten

Kerkdiensten Eindhoven Zuid:
Zondag 5 juni      10.00 uur        Pinksterdienst in de                            
                                                       Johanneskerk
Zondag 12 juni    10.00 uur       ds. Tjalling Huisman
                                                      Kinderdienst,    
                                                      Jeugdkerk, Thema
Zondag 19 juni    10.00 uur      ds. Tjalling Huisman 
Zondag 26 juni    10.00 uur      ds. Petra Speelman      
                                                      Kinderdienst, Jeugdkerk
Zondag 3 juli       10.00 uur       ds. Tjalling Huisman 
                                                      Schrift en Tafel

Achttienplusgroep; themadienst 12 juni
De achttienplusgroep is druk bezig met het houden 
van interviews en het schrijven van een overdenking 
voor de dienst van 12 juni. Thema is dan: Geloof, 
hoop en liefde – over queer zijn en geloven.

Inclusiviteit
Een ‘inclusieve samenleving’, stelde iemand in mijn 
omgeving, is als een paasmandje waar alle eieren in 
passen: gekleurde, witte, grote en kleine eieren. Voor 
iedereen is er plaats. Een mooie paasgedachte…, 
maar nu de praktijk.

Er worden tegenwoordig veel en mooie woorden 

besteed aan de inclusieve samenleving. Je zou zeggen, 
is het nog niet geregeld? Bij wet is discriminatie 
verboden. De regelgeving wordt steeds meer 
aangescherpt om te voorkomen dat groepen mensen 
uitgesloten worden. Dus, waar praten we over?

Maar we komen er met elkaar achter dat sommige 
mechanismen krachtiger zijn dan we zouden wensen. 
Met het opstellen van anti-discriminatiewetten zou je 
denken dat het geregeld is. Maar niets blijkt minder 
waar. In publieke functies bijvoorbeeld zijn vrouwen, 
allochtonen enz. nog steeds structureel 
ondervertegenwoordigd.
Allochtone studenten hebben meer moeite met het 
vinden van een stageplaats dan autochtone 
studenten, puur vanwege hun naam.
Het uitsluiten van groepen mensen gebeurt dus veel 
‘slimmer’. Het onttrekt zich zelfs aan de waarneming 
van de gewone burger die het hart op de goede plek 
heeft. Je ontdekt het pas als je het aan den lijve 
ondervindt. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, 
vatte Cruijff het ooit, in een ander verband, bondig 
samen.

Als we het door krijgen met elkaar, kijken we vaak 
naar de politiek en vragen we om aanvullende regel-
geving. Het is de vraag of al die wetten en regels ons 
gaan helpen. En met het stellen van de vraag is die 
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CONTACT 
Telefoonnummer: Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
Telefoonnummer: bij afwezigheid vrijwilligers KWC 040-2110467 (Parochiecentrum Sint-Joris) 
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl

Katholieke kerk
In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid 
van Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten 
geplaatst. 

Sint Martinuskerk, ’t Hofke. 
Eucharistieviering elke zondag om 9.30 uur. 
Elke dinsdag om 8.45 uur Lauden gevolgd door
een Heilige Mis om 9.00 uur.
Daarna aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag Eucharistieviering 
om 9.30 uur.

In onze kerk zijn gedoopt:
16 april Elwin van Amerfoort
24 april Jaylinn van Hal.

Openingstijden Kerkwijkcentrum Sint Martinus
(naast de Sint Martinuskerk):
maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Sint Martinus 040-
2811324;
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl.

Bij afwezigheid van de vrijwilligers van het KWC
kunt u bellen naar het tel.nr. 040-2110467 (Parochie-
centrum Sint Joris).

Voor meer info:  www.parochiesintjoris.nl

ook beantwoord. Nee, dat gaat ons onvoldoende hel-
pen. Uitsluiting vindt namelijk heel subtiel plaats. Het 
begint al op het schoolplein tussen de populaire en 
minder populaire kinderen. Kortom, bij de opvoeding 
dreigt het al mis te gaan. We geven het elkaar van 
huis-uit mee.

Een ‘inclusieve samenleving’ is ook gebaat bij ge-
dragsverandering en door hard met elkaar te oefe-
nen. En dat zijn twee lastige zaken voor mensen. Ons 
gedrag veranderen we niet snel. Mensen zijn ge-
woonte-dieren en worden niet graag geconfronteerd 
met het onbekende, laat staan de onbekende ander.

Dan maar hard oefenen. Dat wil zeggen, voortdurend 
jezelf afvragen hoe inclusief je denkt en werkt. Oefe-
nen met jezelf en met elkaar om de subtiele uitslui-
tingsmechanismen te ontdekken en te ontmaskeren. 
Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vertel mij wat.

Moeten we ons er dan maar bij neerleggen? In het 
verleden hoorden we in de kerk dat ‘de mens onbe-
kwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.’ 
Geen fraai beeld, zeker als je een ‘inclusieve samenle-
ving’ nastreeft. Je kunt dit inzicht echter ook zien als 
een uitdaging om te blijven werken aan jezelf.
En er blijft altijd hoop, want ‘de meeste mensen deu-

gen’, stelt een nieuwe generatie psychologen. 
Weg met ons negatieve wereldbeeld van hel en ver-
doemenis. Aan de slag!

Kees de Heer

Met Pasen hebben we de nieuwe Paaskaars gekre-
gen.

De foto is genomen door Jaap Stooker in de Ontmoe-
tingskerk op Paasmorgen



MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

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

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com
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Tongelre
Nog an toe

Het klooster
Op voorspraak van pastoor van Vlokhoven kwamen de nonnen van de 
Congregatie van de zusters van Schijndel in 1910 naar Tongelre en bouw-
den aan de Nieuwstraat (nu Tongelresestraat) een klooster, een liefdeshuis, 
kleuterschool en een Bijzondere Lagere School voor meisjes.  Het complex werd 
Sint-Ignatiusgesticht genoemd ter nagedachtenis aan zuster Ignatia, de algemeen overste van 
de congregatie. Dat zuster Ignatia een zus was van de pastoor zal er zeker aan hebben bijgedragen om 
naar Tongelre te komen.

Het volledige verhaal met historische foto’s staat in het boek “Tongelre oh Tongelre”, bladzijde 97 - 98. 

Door: A. van den Boomen en Y. Henderson
E-mail: roodenboom@hetnet.nl
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Zicht op St. Ignatiusgesticht.

Wandelend bidden Het rijke roomse leven



SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden  
wie je bent: we doen het samen

SPIL-centrum ‘t Karregat

•  Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar
•  Gedigitaliseerd onderwijs aansluitend 

bij het niveau van de leerling 
•  Veel oog voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en veiligheid
•  Vakleerkrachten sportonderwijs  

en muziek

•  Plusklas voor leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben

•  Ruim park met uitdagende speel- 
mogelijkheden 

• Jong en enthousiast team 
•  Aan onze school is Omnio,  

afdeling voor fulltime onderwijs  
aan hoogbegaafden, verbonden.

Nieuwsgierig geworden?

Urkhovenseweg 6, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.bs-karregat.nl

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. 
Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak

Wij zijn iedere dag geopend van 7:30 tot 18:30 en bieden dagelijks:
• Kinderopvang van 0 tot 4 jaar  • Peuterwerk van 2,3 tot 4 jaar
• Voorschoolse opvang van 4 tot 13 jaar • Naschoolse opvang van 4 tot 13 jaar

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

Nieuwsgierig geworden?

Urkhovenseweg 4, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.korein.nl/locaties/eindhoven/tongelre/urkhovenseweg
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momenten met
Hart, ziel en handen

VRIENDELIJKHEID
door ds Tjalling Huisman,

Vorige week ging ik naar de schoenmaker om een nieuwe 
bus met wax te halen. Ik vertelde hem dat die andere bus 
wel erg snel leeg was. Oh, zei de schoenmaker, dan mag je 
deze gratis meenemen. Hij glimlachte er vriendelijk bij. Ik 
probeerde nog ‘maar ik wil er wel voor betalen’, maar hij 
wuifde het weg.

Ik woon nog niet zo lang in Eindhoven, maar ik kom zoveel 
vriendelijkheid en gemoedelijkheid tegen. Zomaar op 
straat, als bij het stoplicht de trapper van mijn fiets door-
trapt en ik met een smak op mijn stuur belandt. Er is gelijk 
een jongen die vraagt of het wel gaat. In het theatercafé 
als ik iets bestel en meteen vraagt degene achter de bar 
hoe de voorstelling was. Als ik met een collecte loop, zijn er 
mensen die al met geld aankomen nog voor ik iets over het 
collectedoel heb kunnen uitleggen. 
Het lijkt wel een dorp hier in de stad.

Tegelijk kom ik ook een stadse agressie tegen. Het getoe-
ter als een automobilist vindt dat hij eerst mocht. De niet 
aflatende stroom van lege blikjes en andere verpakkingen 
op straat. Laatst stond er zelfs een hele tas met lege flesjes 
in mijn voortuin. Mensen die mij woedend aankijken als 
ik vertel dat ik geld ophaal voor vluchtelingenkinderen in 
Griekse kampen: nee, daar geven wij niet voor.
Eerlijk gezegd herken ik in mijzelf ook wel iets van die 
stadse agressie. Het is nog niet zo lang geleden dat ik 
mijn hoofdstedelijke middelvinger definitief in de ban heb 
gedaan.

De meeste mensen deugen, is de titel van een veelgelezen 
boek. Elke keer als ik die uitspraak hoor, vraag ik mij af of 
dat nou klopt. Als ik aan mijn schoenmaker denk, kan ik 
niet anders dan erkennen dat het klopt. Maar als ik aan 
Poetin denk en aan het Russische leger, dan klopt er op-
eens niets meer van die uitspraak.
Wat maakt mensen tot onmensen, wat zorgt ervoor dat 
mensen onvriendelijke mensen worden?

Het heeft zeker te maken met macht. Uit hersenonderzoek 
blijkt dat mensen met macht minder empathisch zijn. Als 
je macht hebt, heb je dus eerder de neiging om de pijn van 
een ander niet te zien en zeker niet mee te voelen.
Het heeft ook te maken met ‘houden wat je hebt’. De nei-

ging om te beschermen wat je verworven hebt en daarom 
alles dicht te timmeren: luiken dicht, hekken eromheen, 
ogen dicht voor de ander. Hebzucht kun je dat noemen.

Eerlijk gezegd kom ik er niet goed uit: wat maakt dat 
mensen deugen, wat maakt dat mensen vriendelijk zijn. 
Wel weet ik dat ik heel blij werd van die collega, die altijd 
vriendelijk was als ik hem tegenkwam. Het maakte mij zelf 
vriendelijker, zoals een warme lentezon je milder stemt.
Ik denk aan wat de geloofsverkondiger Paulus in de Bijbel 
schrijft: Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
Misschien helpt die aansporing mij om de ander vriendelijk 
tegemoet te treden. Het denken aan die woorden van Pau-
lus en natuurlijk aan mijn vriendelijke schoenmaker.

ds Tjalling Huisman, predikant Ontmoetingskerk Meerkol-
laan, tjhuisman27@gmail.com
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rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten september

zaterdag 4 juni Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 11 juni Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

zaterdag 18 juni Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 25 juni Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

17 en 18 juni Wasverwennerij v.a. 17.30 uur

Zondag 26 juni Natuurthema middag voor kinderen 14.00 – 15.45 uur

zondag 26 juni Effenaar ‘t Wasven 14.00 – 20.00 uur

Op het moment dat deze editie van het wijkblad op de mat valt hebben wij net het tweede 
Wasven Festival achter de rug. We hopen dat de weergoden ons net als tijdens het eerste festival 
gunstig gezind waren en dat er evenveel bezoekers zijn geweest, want wat was het gezellig druk 
de eerste keer. De komende maanden is het na een lange afwezigheid op de laatste zondag van 
de maand weer tijd voor Effenaar het Wasven. Na de vakantie keert het Wasven Festival dan weer 
terug. 

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 
4 en 18 juni. We verzamelen zoals altijd 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. Alleen al daarvoor zou je moeten komen.

Ben je niet zo van de natuurklussen, maar is timmeren of schilderen je lust en je leven, dan is er rondom 
de Wasvenboerderij ook genoeg voor je te doen. Je bent op 11 en/of 25 juni welkom voor allerlei 
onderhoudsklussen Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar in de kas en kun je je helemaal uitleven.

Wasverwennerij
Ben je meer een bourgondiër dan een klusser (allebei kan 
natuurlijk ook), dan is de Wasverwennerij wellicht iets 
voor jou. Dit is een verrassingsmenu met producten uit het 
seizoen, van eigen erf, zoveel mogelijk biologisch en groente 
in de hoofdrol (met keuze uit vlees, vis of vegetarisch). Op 
17 en 18 juni is het weer zover. Kom en laat je duurzaam 
verwennen en verrassen en probeer dan meteen eens ons 
lekkere boekweitbier.

Uiteraard houden we rekening met allergieën en 
dieetwensen. Reserveren via de website, per email 

(gasterij@wasven.nl) of per telefoon (040-7870707).
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Met de zomer in het vooruitzicht is het weer tijd voor 
nieuwe edities van Effenaar ‘t Wasven. Traditiegetrouw 

zullen deze zomermiddagen weer plaatsvinden op het ge-
zellige terras van Groendomein ‘t Wasven. Op drie zondagen 

in juni, juli en september zijn we terug en kun je komen genieten 
van fijne muziek onder het genot van een hapje en een drankje. De 

duurzame catering komt natuurlijk uit eigen tuinderij en bakkerij. 
Kom op 26 juni gezellig langs tussen 14.00 en 20.00 uur en geniet van de 
optredens van Poor Man Richie en Legiana Collective. 
Kijk voor het complete programma op onze website.

Effenaar ‘t Wasven

Op zondag 26 juni gaan we op expeditie naar een ander natuurgebied in Tongelre, 
namelijk het bos van Eckart. Een mooi bos waar van alles te ontdekken is. Er wonen 
reeën en dassen, er groeien bijzondere planten en bomen en er liggen verschillende 
poelen speciaal voor de amfibieën, zoals bijvoorbeeld salamanders.
Ga je ook mee? We gaan er met speciaal vervoer naar toe. We vertrekken om 14.00 
uur vanuit de veldschuur, tegenover de boerderij. Om ongeveer 15.45 u zijn we weer 
terug. Trek vooral geen zondagse kleren aan! Het is speciaal voor kinderen van 6 tot 
11 jaar. Deelname is €2 p.p.

Natuurthema middag voor kinderen

We hebben weer volop natuurkruiden! Allerlei verschillende lekkere 
kruidenplantjes voor zowel vlinder, bij, als mens. Heel vroeg in het jaar 
hebben we ze opgekweekt vanuit stekjes en zaad in onze kas. De kweek-
tafels stonden helemaal vol. In de loop van de tijd zijn ze steeds beter 
afgehard en nu staan ze op de tafels voor de winkel. Sommigen nog wat 
klein, maar zo gauw ze een plekje in een tuin hebben gevonden zullen ze 
met deze temperaturen snel groeien.  We hebben bijvoorbeeld heerlijke 
muntsoorten voor de thee, zoals de alom bekende Marokkaanse munt, 
maar ook de onbekendere sinaasappelmunt, chocolademunt of aardbeienmunt. 
De kas heeft na deze verhuizing van kruidenplantjes niet lang leeg gestaan, we zijn direct door gegaan met 
zaaien. Meer dan honderd potjes met pompoenplantjes en courgettes moesten wachten tot de IJsheiligen 
(half mei) om buiten uitgeplant te worden, een drukte van jewelste. En dan hebben we hopelijk straks in de 
herfst ruime keuze uit verschillende soorten en maten biologische pompoenen.

Nieuws uit de tuinderij

Bij het Wasven werken meer dan 150 vrijwilligers die actief zijn in verschillen-
de werkgroepen. De Natuurwerkgroep is waarschijnlijk de bekendste, maar er 
werken ook vrijwilligers in de tuinderij, de imkerij, de bakkerij en de koffiebran-
derij. De Educatiewerkgroep verzorgt allerlei activiteiten voor de schooljeugd, 
en de werkgroep Vervoer zorgt ervoor dat onze deelnemers van en naar het 
Wasven worden vervoerd. De vrijwilligers van de Communicatiewerkgroep be-
heren de website en de social media en verzorgen de digitale nieuwsbrieven. 
Op dit moment kunnen we vooral hulp gebruiken in de bakkerij en voor de 
communicatiegroep. Maar ook de andere werkgroepen kunnen altijd extra handen gebruiken.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Stuur een berichtje naar communicatie@wasven.nl.

Vrijwilliger(s) gezocht

Alle activiteiten in dit overzicht zijn onder voorbehoud. Op de website www.wasven.nl en onze sociale 
media (Facebook en Instagram) wordt het laatste nieuws digitaal verspreid. Je kunt je via de web-

site ook abonneren op onze nieuwsbrief.

Meer informatie 
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Wie wil kinderen leren over de natuur? 
Bij ’t Wasven komen regelmatig vragen binnen van 
scholen die kinderen de natuur willen laten beleven. 
En dan is het gebied rondom het Wasven een mooie 
leerschool. Waar verwondering over bomen, padden-
stoelen, plantjes, insecten en andere dieren voor het 
oprapen ligt. Als je het maar ziet, dan ontdek je meer. 
Er is op dit moment een groepje vrijwilligers die dit 
werk voor scholen doet, maar we willen dit groepje 
heel graag uitbreiden. We zouden het leuk vinden om 
mensen te ontmoeten die misschien overdag eens 
tijd hebben om zich hiervoor af en toe in te zetten.  
We realiseren ons dat het voor sommige mensen 
misschien een drempel is. Hoe doe je dat? Wat moet 
ik weten? Kan ik dat wel? Daarom bedachten we dat 
het voor mogelijk nieuwe vrijwilligers interessant 
zou zijn om dit te verkennen en we dachten aan een 
korte cursus. 

In een aantal bijeenkomsten komen onderwerpen 
aan bod over de natuur die niet alleen voor kinderen, 
maar ook voor jezelf interessant zijn. Daarnaast krijg 
je praktische handvatten waar je houvast aan hebt 
bij de begeleiding van een groep. We hebben bij ’t 

Wasven materiaal waarvan 
je gebruik kan maken. 

Kortom, we denken dat het gewoon ook heel leer-
zaam en ontdekkend voor jezelf kan zijn. 
We vragen vooral enthousiasme en gemotiveerdheid 
en dat je nieuwsgierig bent over de natuur.  
Misschien heb je al bepaalde kennis op een gebied, 
die je in wil brengen en met ons wil delen. Dat zou 
extra fijn zijn.  

Wij denken aan een aantal thema-avonden en een 
aantal buitenactiviteiten, maar we willen eerst eens 
kennismaken om samen te ontdekken wat wij voor 
elkaar kunnen betekenen en wat bij jouw kennis en 
interesse het beste aansluit.  
Geef je met je contactgegevens op voor 1 juli 2022 
bij: educatie@wasven.nl  
We maken dan een afspraak. 

Namens de werkgroep educatie,  
Roel Hovestad

Vanuit De Kapel Eindhoven organiseren we een paar keer per jaar een Inspiratie Impuls in Eindhoven. Het is 
een langere ochtend van 10 tot 13 uur, waar inspiratie en ontmoeting centraal staan. Zo zijn er een meditatief 
moment, een bijzondere wandeling en een inspirerende workshop. Onze benadering noemen we spiritueel, 
bezinnend, verbindend en creatief. We hopen dat je verbinding ervaart en een nieuwe impuls ontvangt.
 
Het thema van de komende keer is “Luisteren naar je hart”. Je hart 
heeft je veel te vertellen: het laat je voelen van wie je houdt, wat 
je graag doet, waar je naar verlangt, wat je dromen zijn. Tegelijker-
tijd kan je hart ook bang zijn: om dierbaren te verliezen, om nieu-
we stappen te nemen, om het avontuur aan te gaan. Tijdens deze 
Inspiratie Impuls gaan we luisteren naar wat je hart je te zeggen 
heeft en welke weg het je wijst. Want “waar je hart ligt, ligt ook je 
schat.” (Uit De Alchemist van Paulo Coelho).
 
De details van het programma, de verschillende workshops en de 
mogelijkheid om je aan te melden vind je op https://kapel-eind-
hoven.nl/inspiratie-impuls/. De Inspiratie Impuls staat open voor 
iedereen, dus voel je welkom en neem gerust iemand mee! 

Inspiratie Impuls “Luisteren naar je hart” op zondag 19 
juni in de Blokhut van de Iriswijk

Édouard Boubat: ‘Remi’
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Het belang van lokale voedselsysteem
In ons vorige Rond ’t Hofke bericht nodigden we Ton-
gelrenaren uit om mee te doen aan de lokale meet-
campagne voor onze luchtkwaliteit. Daar heeft helaas 
niemand op gereageerd. Een voorbarige conclusie zou 
kunnen zijn dat het thema luchtkwaliteit in Tongelre 
minder leeft dan in andere wijken van Eindhoven. 
De uitnodiging blijft bestaan natuurlijk. 

In een recent gepubliceerd interview (zie www.
aireas.com) met een neuroloog wordt wetenschap-
pelijk aangetoond dat luchtvervuiling afkomstig van 
landbouw, en met name pesticiden, bijdraagt aan het 
ontstaan van Parkinson. Er wordt op steeds vroegere 
leeftijd Parkinson geconstateerd bij mensen en zeker 
bij boeren. Dat is net zo zorgwekkend als andere 
studies die luchtvervuiling in verband brengen met 
ademhalingsproblemen, hartproblemen, gedrag en 
hersenaandoeningen, en zelfs de ernst van versprei-
ding van virussen, zoals de recente pandemie.

Aandacht voor onze lucht om ons heen is derhalve 
van groot belang voor onze gezondheid. Dat bete-
kent ook aandacht voor de manier waarop we met 
ons voedsel omgaan. Door de oorlogen in de we-
reld, en met name in Oekraïne, zien we de druk op 
voedselvoorziening zich vertalen in een hoge inflatie, 
voedseltekorten en stijgende prijzen. In Tongelre 
zijn er mensen die gebruik maken van stadstuinen. 
Ook de voor- en achtertuin van onze woning kunnen 
worden vergroend, al dan niet vanuit een voedsel 
perspectief. Daarnaast ontstaan er in de regio steeds 

meer initiatieven waarbij we rechtstreeks van de boer 
ons voedsel kunnen betrekken. Sommige restaurants 
in de buurt verbouwen hun eigen groenten op een 
zo veilig mogelijke manier en doen rondleidingen om 
ons hierover te vertellen. 

Door onze voeding steeds meer in eigen hand te 
nemen, al dan niet samen met onze buren, dragen we 
bij aan een betere luchtkwaliteit, minder vervuiling 
en houden we zicht op het niet gebruiken van chemi-
sche middelen. Dat komt allemaal ten goede aan onze 
gezondheid. Mocht u daar hulp bij nodig hebben, 
behoefte aan meer informatie of u aan willen sluiten 
bij een lokaal initiatief, dan kunt u ons altijd kosteloos 
benaderen via jp@stadvanmorgen.com.

Jong geleerd, oude gedaan
Samen met de GGD en instanties zoals RIVM en TNO, 
de provincie en de gemeente, trachten we ook de 
jongeren te bereiken. Basisscholen kunnen mee-
doen met leerzame uitstapjes in de buurt waarin we 
via spelletjes en oefeningen de kinderen wegwijs 
maken in het functioneren van onze longen en hoe 
we weerbaar en gezond het leven in kunnen richten. 
De scholen mogen zich ook aanmelden om zich te 
informeren over programma´s die men eventueel zelf 
kan integreren in de lesstof. Met alle plezier leveren 
we de informatie. Uiteindelijk is een gezonde samen-
leving een verantwoordelijkheid van ons allemaal 
samen. U kunt hetzelfde emailadres gebruiken. 



Een goed montuur
is niet altijd duur!

Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen

Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:

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

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

Eventueel vrijdagavond (koopavond) op afspraak!

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

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

tel: 06-10150651 
tel: 040-2820544 

Orteliusweg 14 
Eindhoven 
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gezond en Wel
Stress
Een verhoogde hartslag, zweten, trillen, allemaal 
symptomen die kunnen voortkomen uit stress. Voor 
even is het niet erg om dit te hebben, bijvoorbeeld 
voor een wedstrijd of een belangrijk gesprek, maar 
wanneer deze stress langer aanhoudt kan het na-
delige gevolgen hebben voor de mentale en fysieke 
gezondheid. 
Het belang van kortdurende stress stamt af uit de 
oertijd. Wanneer je moest vluchten voor een gevaar-
lijk dier schoot het lichaam in de stress. Deze stress 
zorgde ervoor dat de zintuigen op scherp werden 
gezet, de adrenaline door het lijf gierde en dat het 
grootste deel van het bloed naar de spieren, hart en 
longen gingen. Dit alles om ervoor te zorgen dat je 
kon vluchten of vechten.
In deze tijd komen dit soort gevaarlijke situaties niet 
meer zo vaak voor. Maar het valt te vergelijken met 
wanneer je een belangrijke prestatie moet leveren op 
bijvoorbeeld sportgebied of wanneer je moet vluch-
ten voor gevaar of wanneer je je onveilig voelt. De 
processen in het lichaam die dan worden aangezet 
zorgen ervoor dat je maximaal kunt presteren. (Dit is 
dus “nuttig”)
In de huidige samenleving wordt veel van ons als per-
soon gevraagd. Hierdoor ervaart tegenwoordig een 
groot deel van de mensen meer langdurige stress, 
dan de bovenstaande kortdurende ”nuttige” stress. 
Het nadelige gevolg hiervan is dat de processen die 
aangezet worden in het lichaam bij deze nuttige 
stress, bij langdurige stress worden doorgezet terwijl 
dit dan niet meer functioneel is.
Door het langdurig aanhouden van deze processen 

in het lichaam, kan dit zorgen voor een verminderd 
herstel na een blessure of operatie. Maar dit kan ook 
vaak zorgen voor het terug blijven keren van nek- en 
of rugklachten. Mensen gaan dan logischerwijs naar 
de fysiotherapeut voor het verhelpen van de klach-
ten. Echter, de echte veroorzaker (stress) wordt niet 
aangepakt. Dit wil niet zeggen dat een behandeling 
door de fysiotherapeut niet werkt, zeker wel, maar 
de kans dat de klachten weer terugkomen is, zonder 
het aanpakken van de oorzaak, groot. Het beste is 
dus om zowel wat te doen aan stress-management 
met daarnaast, indien nodig, een behandeling van de 
fysiotherapeut. Het aanpakken van deze stress klinkt 
alleen makkelijker dan het is. Eerst is het van belang 
om meer te weten te komen over stress en wat het 
met het lichaam doet, om vervolgens te kijken naar 
wat je kan doen om te ontspannen. 
Aarzel niet om ook met de fysiotherapeut deze klach-
ten te bespreken, hij/zij kan samen met U de juiste 
behandeling kiezen.
Ontspanningsoefeningen, stressmanagement, 
doorverwijzen naar ergotherapeut, psychotherapeut, 
haptonomie,  kortom er zijn vele wegen naar Rome.
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Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt 
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen. 
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
 

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

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina
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Houdt blauw licht je nu wel of niet uit de slaap? 
Blauw licht… de grote boosdoener van slapeloosheid? Je mag 
geen gsm, tablet, laptop, computer of televisie meer bekijken 2 
uur voor het slapen gaan…. waar of niet waar?

De inzichten anno 2022 over blootstelling aan blauw licht door 
schermgebruik in de avond zijn wat genuanceerder dan voor-
heen. Het is niet zozeer alleen het blauwe licht dat je uit de 
slaap houdt, doch veel meer de overprikkeling van het brein. 

Het is eerder het typen, scrollen, informatie verwerken en de communicatie via mail of social media die het 
brein in een alerte stand houdt. Deze alertheid staat slapen in de weg. Voor slaap heb je een bepaalde mate 
aan ontspanning, ontprikkeling en verstilling nodig. De mate waarin de hoeveelheid blauw licht uit scherm-
gebruik `s avonds de melatoninelevels ondermijnt blijkt toch mee te vallen. De lichtintensiteit is dusdanig 
beschaafd dat melatonine hier niet (sterk) op reageert. Melatonine is een slaap bevorderend hormoon dat in 
ons lichaam wordt gemaakt. Het speelt een rol bij de regeling van het slaap-waakritme. 

Individuele verschillen
Net zoals mensen verschillend gevoelig zijn voor cafeïne, stress of spor-
ten in de avond, zo zijn mensen ook verschillend gevoelig voor licht in 
de avond. Er bestaan dus vast en zeker mensen die beter geen scher-
men met bijkomend blauw licht in de avond kunnen gebruiken. Dit zijn 
de mensen die ook bij het minste beetje zon al een zonnebril opzetten. 
Mensen die van zichzelf weten dat licht een “gevoelig” dingetje is. Het 
blijkt dat veel mensen die ADHD hebben ook deze lichtgevoeligheid 
hebben. Zij zijn daarbij sowieso gevoeliger voor ontregeling van de 
slaap. Vooral het inslapen is vaak een probleem. Zij zijn dus extra gebaat bij schemerlicht in de avond, eventu-
eel zelfs een filterbril en het ontprikkelen / verstillen van alles wat die dag geweest is.

De ooglens van de oudere mens wordt steeds geler. Dit filtert het blauwe licht al enigszins weg. Doch door de 
kwetsbaardere biologische klok en het minder internet-multitasking-getrainde brein geldt ook voor de oudere 
mens dat beeldschermgebruik in het laatste uur voor bedtijd af te raden is.

Blauw licht helpt ook om beter in te slapen…
De andere kant van dit verhaal is dat blauw licht op de vroege ochtend juist super helpend is voor het inslapen 
op je vaste bedtijd. Blauw licht in de ochtend zet je biologische klok weer mooi op tijd en zorgt dat je op het 
goede moment in de avond slaperig wordt. Een wake-up light, ochtendwandeling in het ochtendlicht of een 
daglichtlamp 20 min bij je ontbijt is dus gezond. Naar je werk fietsen als dit kan of juist s morgens gaan hardlo-
pen… Je helpt je biologische klok mooi in de pas van de 24 uur te blijven. 

Samenvattend 
• Blauw licht in de ochtend is juist gezond
• Blauw licht in de avond is minder slecht voor de slaap dan gedacht
• Rustig worden en verstillen in de avond zijn belangrijker dan gedacht
• Ben je altijd al wat extra gevoelig voor licht? Gebruik dan niet te snel 
je zonnebril in de ochtend. Je dimt dan een belangrijke lichtprikkel. 
Zet wel `s avonds de oranjefilter op je schermen en gebruik eventueel 
een blauwlicht filter bril

Meer informatie:    Marja Boerefijn  Pagelaan 7    www.cesar-tongelre.nl     0644109579   0402813463
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V O V E R W I N T E R I N G E R B E R A
E S F O A V H A U O N E U D E C O D E R
R P G A B S E N T E M U G M O E T N D D
B A N N R S E R R V P A A E R O E I I N
L A U U I T E E N S E K T E L K R E T E
IJ R H T K T K R G A T R I E K M H N E I
F S O O O E E N V E U R A O N L A E N R
K Y U D Z B A O E A R W R N E P M T U V
O S T O E L E N M A T T E N T S U U I D
S T B E N K O D C T E O S N L W T R D G
T E O O J D O O R B N E R O K L O V E U
E E O R A L L O D IJ S O E I U C U O H E
N M R N M O I O L S F P E C U E Q N R J
T R I H S L A B T E O V H E I M W E E D

De overgebleven letters vormen een Kleding

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart 
met uw naam, adres én telefoonnummer en stuur 
deze naar de redactie: Wijkblad Rond ’t Hofke,  
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons  
emailadres rondhethofke@gmail.com.
De oplossing van deze puzzel dient vóór 10 juni in het bezit 
te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen wordt 
een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door Jumbo 
Pagelaan Eindhoven.

De oplossing van vorige maand is ’Breekijzer’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

A van der Heijden Zwaluwstaartweg 23

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

 Pagelaan woordzoeker 
juni 2022

ABRIKOZENJAM GERBERA REGELMATIG TRAFO
ABSENT HEERSER RODEKOOL UITEEN
AUTOBEDRIJF HEIMWEE SLOEP VERANTWOORD
BETROKKENE HOUTBOOR SNELHEID VERBLIJFKOSTEN
BILJET JEUGDVRIEND SNOES VERNAUWEN
BOTERHAM LOODS SOLOCARRIERE VOETBALSHIRT
CULTUUR NETKOUS SPAARSYSTEEM VOLKOREN-
BROODDECODER OBSERVATORIUM SPUUG ZEKEREN
DOLLAR ONLANGS STOELENMATTEN 
DOORN ONTMOETING TENEINDE 
EDITEN OVERWINTERING TENUE 
EETKAMER QUOTUM TOMATENPUREE
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Ontspanningsyoga en een
speciale 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 • www.prana-om.nl

• Fitness
• Pilates
• Circuittraining
• Outdoor training

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes

Voedingsdeskundige
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht

NL Actief Preventiecentrum

Tongelresestraat 483
5641 AW  Eindhoven
Tel. 040  281 43 17

info@fitther.nl  
www.fitther.nl
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Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers 

• (Decor) radiatoren • Sanitair

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden

Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven

(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl

Informeer naar onze voordelige tarieven!

WWW.TUIATHOME.NL/LUCILLE-ZIRKZEE
Brabis 4, 5641 JV Eindhoven  lucille.zirkzee@tui.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    De beste deals speciaal voor jou
 Met de garanties van TUI   Online advies of op afspraak aan huis

AUTOVAKANTIES VLIEGTICKETS LAST MINUTESSTEDENTRIPS

ZONVAKANTIES RONDREIZEN & CRUISESVERRE REIZEN WINTERSPORT

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

www.onsmienevents.nl

Uw partner in evenementen!

Verhuur van:
Marktkramen

Toiletten
Dranghekken

Aggregaten
Buitenreclame


