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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

A N D R É S
FLOWER CORNER

Voor al uw bloemen en planten!

Ook voor bruiloft- en rouwboeketten
kunt u bij ons terecht!

U bent van harte welkom!
Tongelresestraat 405 • 5642 ND Eindhoven

Telefoon: 040 - 281 54 93 • fl owercorner1952@outlook.com

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper

Het adres voor al uw rookwaren

Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43
Email: renata@tabaktiefnet.nl

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

D
ez

e 
aa

nb
ie

di
ng

en
 z

ijn
 g

el
di

g 
t/

m
 3

1 
m

ei

 

Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89

info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur

0.7L
GLEN SCOTIA
DOUBLE CASK

Single Malt

€ 39,95
van € 44,95 voor

WWW.DEBOTTELDRANKEN.NL

MEER AANBIEDINGEN OP ONZE SITE!

0.7L
SANTOCCI

LIMONCELLO 

€ 16,95
van € 19,95 voor

0.7L
BEEFEATER

PINK GIN 

€ 19,95
van € 21,95 voor

Rosé
OH! BY

OMÉRADE 

€ 5,95
van € 7,45 voor

NIEUW!
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Jos en Fransje Rovers.
Beiden ’n Lintje!
Eind april werd Tongelre en in het 
bijzonder onze werkgroep aange-
naam verrast. Zoals u weet worden 
er jaarlijks, ter gelegenheid van de 
verjaardag van onze koning, onder-
scheidingen uitgereikt. Tot onze 
vreugde viel, op 26 april, onze voor-
zitter en zijn vrouw, Jos en Fransje 
Rovers, deze eer te beurt. Zij werden 
’Lid in de Orde van Oranje Nassau’. 
Heel terecht kregen zij beiden, ja 
beiden tegelijk en dat is wel heel bij-
zonder, de versierselen die bij deze 
onderscheiding horen, opgespeld en 
werd hun vele vrijwilligerswerk voor 
de samenleving beloond. U begrijpt 
dat ook onze werkgroep onverwacht 
in feeststemming was. Als u Fransje 
en Jos kent en weet wat zij voor 

Tongelre betekenen dan bent u er 
ook van overtuigd dat deze onder-
scheidingen meer dan verdiend zijn. 
Onvermoeibaar zetten zij zich in 
voor het Tongelrese verenigings-
leven, je klopt nooit tevergeefs bij 
hen aan. Dus Jos en Fransje „Van 
Harte Gefeliciteerd”, van onze 
werkgroep en alle wijkbewoners van 
rond ’t Hofke. Zij allen prijzen zich 
gelukkig met zo’n sociale wijkbewo-
ners. Op pagina 9 een foto-impres-
sie over dit heugelijke nieuws. 
Over feest gesproken, ook Orka 
vierde feest. Dit activiteitencentrum 
bestaat vijf jaar. In dit mei nummer 
leest u op pagina 28 en 29 meer 
over dit feest. Een gemeenschaps-
huis dat, dank zij vrijwilligers, zo 
goed draait, mag de bloemetjes 
buiten zetten.

En voordat u nu verder leest eerst 
nog even uw aandacht voor het 
volgende: de redactie is tot de con-
clusie gekomen dat de functie van 
een coördinator binnen de redactie 
ontbreekt en daarom is besloten 
om Sjaak Kommers tot redactie-
voorzitter te benoemen. U kunt zijn 
gegevens vinden in het colofon.
Tot slot: de voorlopige opbrengst 
van onze inzamelingsactie bedraagt: 
€ 8.408,53. Dank, dank, dank, u 
heeft ons weer niet teleurgesteld, 
uw gulle gaven zijn een bewijs dat u 
ons blad waardeert.
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meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

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

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Natuurlijk behaNdeleN
Natuurgeneeskundig therapeut

Daalakkersweg 22
5641 JA  Eindhoven

Telefoon: 06 16654708
Lid BATC, TBN 

vergoeding 
diverse zorgverzekeringen

henriettetoeter@gmail.com
www.natuurlijkbehandelen.nl



Donderdag 5 april j.l. vond de 
excursie, bij de waterzuiverings-
installatie, plaats welke was geor-
ganiseerd door Rond ’t Hofke. 21 
Lezers hadden zich aangemeld en 
hieronder leest u een reactie van 
een van de deelnemers.

Wat een bijzondere en interes-
sante middag hebben wij gehad bij 
de rioolwaterzuivering.
We werden ontvangen met koffie 
en thee en kregen uitleg aan de 
hand van beeldmateriaal over het 
werk van de rioolwaterzuivering.
De rioolwaterzuivering is on-
derdeel van het waterschap De 
Dommel, een van de vier water-
schappen in Brabant. We hebben 
geluk dat we in Eindhoven wonen. 
Bij een dijkdoorbraak blijft het 
hier droog, terwijl een groot deel 
van West Nederland onder water 
zou komen staan. Gelukkig zijn er 
dijken. Wij betalen via de water-
schapsbelasting wel mee aan het 
onderhoud van de dijken. Terecht, 
lijkt me.

In Eindhoven wordt het rioolwater 
gezuiverd en ook het waterpeil 
op niveau gehouden. Als er teveel 
of te weinig regen valt, wordt bij 
de waterzuivering geregeld dat 
we er geen last van hebben. Het 
gezuiverde water wordt teruggege-

ven aan de Dommel. Knap staaltje 
werk.
Het vuile (zeer vuile kun je wel 
zeggen) rioolwater komt op de 
waterzuivering binnen en wordt 
gezeefd door een grove zeef, ijze-
ren staafjes die 2,5 cm uit elkaar 
staan. Daardoor wordt het meeste 
vuil al uit het water gehaald. 
Wat er allemaal uitkomt: armban-
den, horloges, telefoons, tampons, 
’hygiënische doekjes’! (Het 
woordje hygiënisch is een heel 
fout woord voor deze doekjes; wat 
een vervuiling van het rioolwater.) 
Verderop in het proces wordt het 
rioolwater nog een keer gezeefd. 
Deze keer door ijzeren staafjes 
die 6 mm uit elkaar staan. Dan 
wordt er allerlei klein spul zoals 
wattenstaafjes en haren uitgevist. 
Het water is nu al redelijk schoon. 
Poep, pies, opgelost wc-papier 
blijft nog in het water achter. 
Daarvoor heeft het waterzuive-
ringsbedrijf bacteriën ’in dienst’. 
Zij doen uitstekend werk. 
Ons werd een fles getoond met 
water waarin bacteriën aan het 
werk waren geweest; bijna net zo 
helder als een fles gewoon water.

Dan nog blijft er een klein restant 
slib over. Dit wordt naar een 
slibverwerkingsbedrijf op de grens 
van Geldrop en Mierlo gestuurd. 

Zij verwerken het verder en wat 
dan nog over blijft wordt naar 
een bedrijf in Tilburg gestuurd en 
verbrand.
Er wordt helaas vaak chemische 
troep in het rioolwater gevon-
den, afkomstig van lozingen van 
 synthetische drugsfabrikanten. 
Dit water is niet geschikt voor 
de bacteriën. Als er chemisch 
vervuild water wordt aangetrof-
fen, wordt dit niet naar de bassins 
waarin de bacteriën zitten geleid, 
maar onderschept.

Na de uitleg kregen we een rond-
leiding over het terrein en moch-
ten bijna overal binnen kijken.
Eén gebouw mochten we niet 
in. Er was wit poeder gevonden 
in het water. Eerst moet worden 
uitgezocht wat het is en waar het 
vandaan komt. Waar het vandaan 
komt kan vrij makkelijk achter-
haald worden.
Ik betaal mijn waterschapsbelas-
ting voortaan uit volle overtuiging.
Vrijwilligers van Rond ’t Hofke, 
heel hartelijk dank dat jullie ons 
de mogelijkheid hebben gegeven 
aan deze excursie deel te nemen. 
En de gepensioneerde enthousias-
te medewerkers van de rioolwater-
zuivering ook heel veel dank voor 
deze leuke en leerzame middag.

Marianne Jonker
Foto’s: Alex Kok

Excursie rioolwaterzuivering
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de Wisselpen
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.

Mijn middelbare schooltijd bracht 
ik door op het College in Weert. 
Dagelijks op de fiets 10 km heen en 
natuurlijk ook weer terug. Daarna 
heb ik op een internationale school 
in Montreux, Zwitserland gestu-
deerd. Hierna ben ik in Tilburg gaan 
studeren en had daar al snel een 
baan gevonden. Vanuit mijn stu-

dentenkamer in Tilburg ben ik gaan 
samenwonen in Eindhoven op de 
Europalaan. Wij hadden het geluk 
om een geweldig mooie locatie te 
vinden op de Krommenbeemd. Nog 
steeds - zelfs na 26 jaar - kan ik nog 
dagelijks genieten van het prachtige 
uitzicht over de weilanden richting 
Geldrop.

Naast mijn baan in het Catharina 
ziekenhuis (waar ik al iets meer dan 
25 jaar werk) heb ik ook nog een 
ietwat uit de hand gelopen hobby, 
namelijk jeugd en techniek. Samen 
met een paar enthousiastelingen 
heb ik de Stichting STEAMup op-
gericht. STEAM staat voor Science, 
Engineering, Technique, Art & 
Math. Oftewel: laat de jeugd zien 
dat techniek leuk is, dat je er van 
kunt leren, maar vooral veel plezier 
mee kunt hebben. De Stichting 
volgt de leerlijn FIRST. Een Ameri-
kaanse leerlijn om kinderen vanaf 
ongeveer 6 jaar kennis te laten 
maken met techniek. Deze leerlijn 

heeft verschillende richtingen voor 
verschillende leeftijdsgroepen. Wij 
houden ons vooral bezig met de 
leeftijdscategorie 15 -23 jaar. 
Dit heet de First Tech Challenge 
(www. firsttechchallenge.nl/). 
Jongeren de mogelijkheid bieden 
om samen (dus in teamverband) 
een uitdaging aan te gaan om bin-
nen een paar weken tijd een robot 
te bouwen, te programmeren, een 
presentatie voor te bereiden voor 
de jury en een technisch logboek te 
schrijven. Het is geweldig leuk om 
te zien hoe een groep jongeren hier 
aan samenwerkt, hoe ze kunnen 
leren van elkaar en samen oplos-
singen bedenken. Wij organiseren 
jaarlijks een FTC Dutch Open. Bij dit 
event komen ongeveer 50 teams uit 
binnen- en buitenland (van Amerika 
tot Rusland) naar ons toe om mee te 
doen aan dit 2-daags toernooi. 
Dit vraagt natuurlijk wel wat inzet 
en gelukkig hoeven wij als Stichting 
dit niet alleen te doen, maar hebben 
we een grote groep vrijwilligers die 
ons jaarlijks komt helpen. De Ne-
derlandse jeugd doet hier graag aan 
mee. Op dit moment hebben wij al 
ongeveer 25 teams in Nederland. 
Naast de organisatie hier in Neder-

Beste lezers van Rond ’t Hofke,
Pas sinds oktober 1991 ben ik bewoner van Tongelre. 
Geboren in Budel, een kleine dorpje onder Eindhoven, 
dat tegen België en provincie Limburg aan ligt.

Nicolle van den Hoek-Visschers

First Tech Challenge
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land helpen wij als Stichting ook 
andere teams die in het buitenland 
een toernooi organiseren. Zo zijn 

wij al enkele malen in Praag, Pader-
born en Venetië geweest om onder-
steuning te geven en natuurlijk even 
te genieten in het buitenland. 
Kortom de FTC is een internationaal 
toernooi waardoor het voor de jeugd 
extra interessant wordt om mee te 
doen.

Maar behalve de FTC organiseert 
STEAMup ook een Off-season 
toernooi voor de First Lego League. 
Dit is een techniek toernooi voor 
de leeftijdscategorie 8 - 15 jaar. 
Dit jaar vindt het toernooi plaats 
op zondag 3 juni. Als u wilt komen 
kijken bent u van harte welkom op 

zondag 3 juni bij het Lorentz Casi-
mir Lyceum. Zie onze website www.
steamup.eu voor het programma.

Wat doe ik verder nog? Ik ben mede 
organisator geweest van de Zeep-
kistenrace op ’t Hofke. En af en toe 
help ik mee bij de Wasvenboerderij 
als vrijwilliger.
En om te ontspannen heb ik een 
moestuintje samen met mijn (bijna) 
buurvrouw Els aan het Vincent 
van Gogh Fietspad. Mijn overige 
vrije tijd breng ik graag door met 
reizen. Ik heb al gereisd in het Mid-
den Oosten, het het Verre Oosten, 
Afrika en Amerika. Vorig jaar ben 
ik naar Vietnam geweest en in mei 
staat New York (weer) op het pro-
gramma. Want hoe leuk het wonen 
op ’t Hofke ook is, ik verken graag 
de wereld om zo nieuwe dingen te 
ontdekken en te ervaren. 
Er is nog zo veel te zien op de we-
reld en ik hoop daar nog vele jaren 
van te genieten. 
Ik geef de wisselpen graag door aan 
Els Weijtens.

Hartelijke groet, Nicolle van den 
Hoek-VisschersNicolle in New York

First Tech Challenge

Leefbaarheidsteam
Verslag vergadering 9 april 2018

Politie en Veiligheid
De wijkagent geeft een uiteenzetting:
- Er zijn geen high-impact meldingen.
- Het is redelijk rustig.
-  Er wordt veel inzet en bemoeienis gevraagd in ver-

band met verwarde mensen.
-  Op de Wolvendijk, Urkhovenseweg en Tongelrese-

straat zijn preventief met laser snelheidsmetingen 
gedaan. Zo’n controle is ook gehouden met de 
buurthelden.

- Er worden verkeersacties gepland.
-  Er zijn veel positieve reacties op de actie van de 

buurthelden waarbij door hen snelheidsmetingen 
werden gedaan en bestuurders werden aangespro-
ken. Op 17 april a.s. is een tweede actie gepland. 
Dan zullen de buurthelden in groepjes en onder 

begeleiding van politie, wijkboa en buurtpreventie 
een ’wittevoetjes’ actie houden. Hierbij zullen wijk-
bewoners gewezen worden op onveilige situaties.

Sociale cohesie
Er wordt gesproken over het ontstaan van het project 
in Tongelre om te starten met het geven van taalles 
aan laaggeletterden. Het zal vooralsnog om een klei-
ne groep gaan. Ook komt aan de orde een onderzoek 
met ketenpartners in de wijk om bewoners beter te 
kunnen laten participeren in de maatschappij.

Volgende vergaderingen
In 2018 zijn de volgende vergaderingen op:
28 mei, 2 juli, 20 augustus, 1 oktober en 19 novem-
ber. Deze worden gehouden in ’t Oude Raadhuis en 
beginnen om 20.00 uur. De vergaderingen van het 
leefbaarheidsteam zijn openbaar en iedereen is van 
harte welkom. Aanmelden is niet nodig.
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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

Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

Profiteer nu van 
extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs 

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie



foto-impressie
Oranje lintjes
op 26 april kregen Fransje en Jos Rovers een lintje voor hun inzet.

Foto’s: Hans Hommels en Robert Hanssen 
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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!
Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

jij bent 
broodnodig



Tuintip van mei: 
Buxusperikelen
Door Jeroen Soontiëns

Ook dit jaar heeft de rups van de buxusmot al voor 
een hoop hoofdbrekens gezorgd. De buxusmot komt 
oorspronkelijk uit Azië en legt eitjes op de takken van 
de buxus, waarna de rupsen van het blad eten. Buxus-
hagen krijgen zo een verfomfaaid uiterlijk. 
De jonge rupsen schrapen het bladmoes van het blad, 
waardoor er alleen een vliesje overblijft. De buxusmot 
legt meerdere keren per jaar eitjes, waardoor de rupsen 
het hele groeiseizoen in de buxusstruik te vinden zijn. 
Zij overwinteren goed verstopt in een spinselnest. 
Als de temperatuur stijgt, zoals dit jaar rond half april, 
worden de rupsen ineens actief en kunnen in korte tijd 
veel schade aanrichten.

U herkent de rups van de buxusmot aan zijn fel 
geelgroene kleur. Grotere rupsen krijgen er donkere 
strepen en vlekken bij. In de struik ziet u de groenbrui-
ne uitwerpselen en spinsels zitten. Bestrijding van dit 
plaaginsect om uw buxus mooi te houden is ingewik-
keld. Vanuit de omgeving zullen regelmatig nieuwe 
buxusmotten in uw tuin belanden.

Bestrijden van de rups is mogelijk met verschillende 
middelen. Een behandeling met pyrethrine of deltame-
thrin is effectief als u de hele struik, dus ook binnenin, 
bespuit. Bovendien zult u de behandeling enkele keren 
moeten herhalen, want eitjes en poppen zijn ongevoe-

lig voor de bestrijding. Ook aaltjes zijn effectief tegen 
de rupsen. Er bestaat ook een bacteriepreparaat met de 
wetenschappelijke naam Bacillus thurigiensis. Dit is in 
Nederland verboden en mag niet verkocht of gebruikt 
worden.

Een goede manier om de aanwezigheid van buxusmot 
in de gaten te houden en de infectiedruk te verminde-
ren is door het ophangen van een feromoonval. 
Deze val bevat een lokstof die uitsluitend de mannelijke 
motten wegvangt. Aan het aantal gevangen exemplaren 
kunt u zien of u actie moet ondernemen. 

Sommige mensen kiezen ervoor om de buxusplanten 
uit de tuin te halen en een alternatief te planten. 
U hoeft niet bang te zijn dat de rupsen overstappen 
op een andere plant. De rupsen van de buxusmot eten 
echt alleen van de buxus. 

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Putter
Hij wil van vrouwtjes putters echt niks weten
geen gezeur en geen gesputter
je mag een ding hierbij niet vergeten
hij is een echte… Mannetjes putter.

Kucult cursussen bij Orka

Kucult is een nieuwe kunstpraktijk in Tongelre van 
Jacintha Vetter, beeldend kunstenaar en 1e graads do-
cent tekenen en schilderen. Kucult geeft workshops en 
cursussen tekenen en schilderen en begeleidt mensen 
individueel in de ontwikkeling van hun eigen werk. 
Op het eigen atelier of op locatie. Daarnaast initieert 
Kucult diverse kunstprojecten i.s.m. ander instellingen.

Dinsdag 23 januari startte Kucult bij Orka een basis-
cursus tekenen en schilderen. Je kunt altijd nog instap-
pen. Na afloop van de cursus wordt een eindpresentatie 
gehouden. 
Aanmelden bij Jacintha Vetter, 06-11116955 
of jwmvetter@outlook.com. 
Adres Orka: Broekakkerseweg 1, 5641PC Eindhoven.
Adres Kucult: dr. Willem Leijdslaan 31, 
5642MR Eindhoven.
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op d’n Hoek (deel 5)

In gesprek met John en Antoinette 
van Woensel

„Hij staat er al”, zei ons moeder 
vroeger, way back in de fifties. 
Hiermee bedoelde ze de Sinterklaas 
die in de etalage van bakkerij Van 
Woensel vanaf half november te 
bewonderen was. We drukten onze 
neuzen tegen de ruit als we van 
school huiswaarts keerden. Hoe 

kon dat toch? Sinterklaas die met de 
staf in de hand permanent ja knikte 
alsof hij zeggen wilde, met jullie 
verlanglijstjes zit het wel snor, al 
jullie wensen worden gehonoreerd. 
Toch wel vreemd om het op de 
warmste 19e april ooit, al te hebben 
over Sinterklaas. We zitten in de 
tuin van John en Antoinette van 
Woensel, op een steenworp afstand 
van waar eens de bakkerij stond, op 
de hoek van ’t Hofke - Muschberg-
weg. 
Antoinette haalt de bewuste etala-
gepop tevoorschijn. Ze heeft hem 
helemaal opgeknapt. „Als je wilt dat 
hij knikt moet je hem opwinden, 
zoals bij een klok”. Heel even, maar 
toch … keert de magie uit onze 
vroege jeugd terug, meer dan een 
halve eeuw geleden. 
Kees van Woensel, de vader van 
John, kocht begin jaren vijftig het 
pand van bakker Van Dartel die 
met het hele gezin naar Australië 
verhuisde. 
John: „Het was in het begin niet 
gemakkelijk. De bakkerij was erg 
onderkomen, op de bakfiets om 
brood te venten zat geen zadel en 

de kippenkooi waar hij zo graag 
hennen wilde houden bleek, tegen 
alle afspraken in, verkocht te zijn. 
Ook hadden vele vaste klanten van 
Van Dartel ondertussen een andere 
bakker. Maar ons vader wilde na 
zijn jarenlange dienst bij bakkerij 
Schoonderwoert in Son persé voor 
zichzelf beginnen. En dit was zijn 
kans. Het was hard werken. Om 
vijf uur stond hij op. Na het brood 
volgden het banket en de chocola-
debollen. Die waren enorm popu-
lair. We verkochten er wel 150 per 
dag. In vriendenkringen was bij vele 
weddenschappen de inzet: chocola-
debollen van Van Woensel. 

’Het Rampenfonds van 
Kees van Woensel’

Bakkerij van Woensel op de hoek van ’t Hofke - Muschbergweg

Sinterklaas die permanent ja knikte
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In 1953 installeerde ons vader 
tegen de muur van de bakkerij een 
automaat. Die apparaten kostten 
veel geld, maar het leverde ook goed 
op. Chocoladebollen en abrikozen-
flappen gingen rechtstreeks van 
de oven in de automatiek. Klanten 
die te gretig waren brandden dan 
ook vaak hun mond, zo vers waren 
ze. Vanuit de bakkerij hoorde mijn 
vader, niet geheel zonder leedver-
maak, hun gevloek aan. De kwartjes 
rolden voor z’n voeten de bakkerij 
in. Het rampenfonds is weer goed 
bezig, zei hij dan. Het kwam ook 
nogal eens voor dat hij een vakje 
open hoorde gaan, maar er geen 
kwartje volgde. Dan spurtte hij 
naar buiten om de onrechtmatige 
eigenaar bij de kraag te vatten. Alles 
deed hij zelf. Naast de automatiek 
hakte hij een venster ter grootte 
van een wc-raampje uit de muur, 

voorzien van een bel, om geld te 
wisselen. Een nogal volumineuze 
man uit Tongelre wedde dat hij zich 
door dit venster kon manoeuvreren. 
Uiteraard voor een chocoladebol. 
Halverwege bleef hij steken. Het 
kostte heel wat moeite om hem uit 
de nauwe opening te bevrijden. 

Ook Antoinette bewaart herinne-
ringen aan de automatiek van Van 
Woensel: „Toen ik vanuit Gerwen 
in de Muschbergweg kwam wonen 
en op een dag een Bros-reep uit de 
automaat op de hoek wilde trekken, 
weigerde het apparaat. Ik belde aan 
en hij (Antoinette wijst naar John) 
verscheen in het venster. Of ik er 
wel een goei kwartje in had gestopt! 
„Hoe zien kwaaie kwartjes er dan 
uit”, antwoordde ik. John reageert 
niet. Jos en ik vullen in dat hiermee 
de vonk tussen beiden moet zijn 

overgeslagen. 

„Ons moeder deed de winkel”, gaat 
John verder. „In het begin was 
het brood en banket, producten 
uit de bakkerij. In 1958 behaalde 
ons vader het kruideniersdiploma. 
Ondanks een onvoldoende voor 
puntzak vouwen slaagde hij hier de 
eerste keer voor. Als gevolg kon het 
assortiment in onze winkel flink 
worden uitgebreid. Eind jaren vijftig 
begon hij ook een friettent, achter 
de bakkerij. Maar er werd alleen op 
zaterdag en zondag friet gebakken. 
In diezelfde friettent kochten de 
kinderen op zondag hun snoep”. Of 
wij ons dat nog kunnen herinneren? 
Nou en of. Een bazooka (roze kauw-
gum met een stripverhaaltje) kostte 
5 cent. Voor datzelfde geld kon je 2 
Belga’s krijgen, een dropveter of een 
knots. 

Een greep uit de diploma’s van Kees van Woensel

Bakkerij Van Dartel/Van Woensel Echtpaar Van Dartel achter de toonbank
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Omdat friet voor die jonge klandizie 
eigenlijk te duur was, ging Kees 
zelfs patatfriet voor 15 cent bakken. 
Een brand in oktober 1967 maakte 
abrupt een eind aan ons luilekker-
land. 

„Natuurlijk hielp ik als jong men-
neke mee in de bakkerij. Er was 
zoveel werk, dat ik eigenlijk geen 
tijd had om naar school te gaan. 
Daarom werd ik voor de laatste 
twee jaar van de lagere school naar 
De Ruwenberg, een internaat in 
Sint Michielsgestel, gestuurd. Daar 
zwaaiden de Fraters van Tilburg 
de scepter.” John haalt een schrift 
tevoorschijn uit zijn kostschooltijd, 
vol met gebedjes en heiligenprent-
jes. Jos citeert: „Hallo lieveheer, ik 
ben er ook weer, ik wil even zeggen 
deze dag, dat ik weer naar school 
toe mag”. 
„Na de kostschool keerde ik weer 
terug naar Tongelre en het werd 
snel duidelijk dat ik ons vader zou 

opvolgen in de bakkerij. 
Ik hielp hem overal mee. Het was 
hard werken, maar ik deed het 
graag en niet voor niks. Ik was 
aan het sparen voor een bromfiets 
en legde mijn verdiensten trouw 
opzij. En ineens stond hij daar, een 
spiksplinternieuwe brommer. Mijn 
vader kon mijn toewijding dus wel 
waarderen, want het gespaarde geld 
mocht ik houden.”
Eind jaren zestig verkoopt Kees van 
Woensel zijn perceel op d’n Hoek 
aan de gemeente, die de grond no-
dig heeft voor nieuwbouw. Uitein-
delijk kan hij de voor malige bakkerij 
van Raaymakers op ’t Hofke 39 
over kopen, waardoor het bedrijf 
in dezelfde omgeving kan worden 
voortgezet. In 1995, 74 jaar oud, 
stopt hij ermee en keert samen met 
zijn vrouw terug naar zijn geliefde 
geboorteplaats Waalwijk. John en 
Antoinette nemen de zaak over. 
Nog steeds prijkt de naam Van 
Woensel op de bakkerij aan ’t Hofke 

39, maar ook John en Antoinette 
zijn na een leven van keihard wer-
ken er inmiddels al een hele tijd ge-
leden mee opgehouden. Antoinette 
werkt in een modezaak en John rijdt 
kinderen naar school in een busje. 
Kees van Woensel overleed aan de 
vooravond van een nieuw tijdperk, 
op oudejaarsdag 31 december 
1999. Hij was 78 jaar, waarvan 60 
jaar bakker. 

Kees zag je alleen maar zondags, op 
de fiets. Een bleke man, die je met 
een ingetogen knik groette. Dan liet 
hij zijn hond uit, altijd een boxer. 
Nu zie je zijn zoon John door de 
Loostraat wandelen, ook steeds 
met een boxer aan de lijn. Met zijn 
mooie verhalen, voorzien van de 
nodige relativerende humor, houdt 
hij de herinnering aan zijn vader 
levendig: bakker Van Woensel, daar 
op d’n Hoek. 

Jos Rovers, Paul Brans en Jan Swinkels

Kees krijgt in 1995 een lintje voor 60 jaar bakker John bezig met zijn chocoladebollen

Het glas wordt gezet en de steigers gaan weg!
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Inwoners motiveren om zich 
vrijwillig in te zetten
Veel verenigingen en maatschappe-
lijke organisaties in Eindhoven zijn 
op zoek naar vrijwilligers. De vraag 
is veel groter dan het aanbod. Bo-
vendien zoekt iedereen het schaap 
met de vijf poten. Tegelijkertijd zijn 
er allerlei mensen die om uiteen-
lopende redenen niet mee doen. 
Bijvoorbeeld omdat ze de taal niet 
spreken of problemen hebben. 
Om hier wat aan te doen, is Vrijwil-
ligerspunt begin dit jaar een nieuwe 
weg ingeslagen. De brede dienstver-
lening is verruild voor een aanpak 
gericht op het in beweging brengen 
van zoveel mogelijk mensen om 
zich vrijwillig voor een ander of de 
stad in te zetten. Samen met andere 
partijen spant Eindhoven Doet 
zich in om voor iedereen een plek 
te vinden waar passie en talenten 
maximaal tot bloei komen.

Eindhoven Doet gaat op zoek naar 
nieuwe groepen die zich vrijwillig 
kunnen inzetten. Jongeren, mensen 
met een drukke baan of vluchtelin-
gen, iedereen kan iets voor een an-
der doen. Structureel, zo nu en dan 
of eenmalig. Belangrijk is te kijken 
naar wat mensen kunnen en willen 
en daar de vraag op aanpassen. Dit 
vraagt van organisaties meer flexi-
biliteit. Beweeg mee en blijf niet star 
vasthouden aan de perfecte match. 
Eindhoven Doet ondersteunt or-
ganisaties bij het vinden en binden 
van vrijwilligers. 

Ook wanneer mensen nog niet 
helemaal in het gevraagde plaatje 
passen, helpt Eindhoven Doet zowel 
de vrijwilliger als de organisatie om 
te komen tot een goede match. Zo 
is gestart met vrijwilligerscoaches; 

één-op-één begeleiding van mensen 
voor wie het zelfstandig vinden 
en doen van vrijwilligerswerk een 
uitdaging is.

Interesse wekken door 
evenementen
Om nieuwe mensen te activeren 
organiseert Eindhoven Doet allerlei 
evenementen. Zo deed ze actief mee 
aan NL Doet, de landelijke vrijwil-
ligersactie op 9 en 10 maart waar 
mensen zich voor een bepaalde 
klus konden inschrijven. Tijdens 
de Dutch Happiness week (19-26 
maart) liet Eindhoven Doet zien hoe 
gelukkig je wordt als je iets voor 
een ander doet. Zinvol bezig zijn, 
nieuwe dingen leren en in contact 
komen met andere mensen, daar 
word je echt gelukkiger van!

Beëindiging kortingsacties en 
financiële ondersteuning
De overgang naar Eindhoven Doet 
betekent het einde van kortings-
acties en financiële ondersteuning 
van Vrijwilligerspunt. Met uitzon-
dering van het gratis passe-partout 
voor zwembad en schaatsbaan, zal 
Eindhoven Doet geen kortings- of 
waarderingsacties meer aanbieden. 
Onderzoek wees uit dat vrijwilligers 
de waardering van hun organisatie 
en collega’s veel belangrijker vin-
den. Ook werden veel acties maar 
weinig gebruikt. Eindhoven Doet 
spant zich in om waardering op te 
nemen in het vrijwilligersbeleid van 
organisaties. 
De financiële ondersteuning van 
verenigingen en stichtingen is 
overgedragen aan twee organisaties 
in Eindhoven die in deze materie 
goed thuis zijn: SupportPunt en de 
gemeente Eindhoven (subsidiebu-
reau).

Doe mee!
Zou je best eens iets voor anderen 
willen doen? Kijk dan eens in de 
750 vacatures in de vacaturebank 
op www.eindhovendoet.nl. 
Wanneer je nog niet zo goed weet 
wat je kunt of leuk vindt, vul dan 
de talentenscan in. 
Of loop op dinsdag- of donderdag-
middag of woensdagochtend eens 
binnen aan de Hoogstraat 1. 
Ook organisaties die meer willen 
weten over vrijwillige inzet zijn 
op deze tijden welkom of kunnen 
contact opnemen: 
info@eindhovendoet.nl, 
telefoon (040) 219 33 99.

Vrijwilligerspunt gaat verder
als Eindhoven Doet
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Bas Dovens staat deze maand in 
het zonnetje als koopman van de 
maand mei. In tegenstelling tot de 
andere kooplieden van de donder-
dagochtendmarkt aan de Rietvink-
straat, doet hij dit werk nog relatief 
kort. „Door een reorganisatie van 
het bedrijf waar ik vroeger voor 
werkte, moest ik ander werk gaan 
zoeken”, vertelt Bas. „Een kennis 
van mij had enkele markten ter 
overname. Die kans heb ik aange-
grepen en nu sta ik al zo’n 10 jaar 
onder bakkerij ’t Stoepje op zeven 
markten per week. Ik ben dus 
eigenlijk een bakker bij toeval.
Het marktleven bevalt me wel. Het 
is leuk want het is een vrij leven en 
buiten werken. De markt is gezelli-
ger en sfeervoller ten opzichte van 
de supermarkt. Daarbij heb je veel 
contact met mensen.”
Naast vijf markten in Nederland, 
heeft Bas ook nog twee markten in 
België. „De afstand valt wel mee, 
want ik kom vanuit Helmond”, ver-

volgt Bas. „Je moet tegenwoordig 
wat om de producten aan de man 
te brengen. De markten verande-
ren. Ik denk dat ze door de jaren 
heen kleiner zullen worden met 
nog meer focus op food. Kijk maar 
naar deze donderdagochtend-
markt: hier staat ook alleen maar 
food.” Zijn twee kinderen zullen de 
zaak niet overnemen. „Wel helpen 
zij nog mee op bijvoorbeeld de 
vrijdagochtend. Dat is best gezellig 
want dan helpen ze ’s ochtends 
voor school mee met het inpakken 
van broodjes.”
Op donderdag staat hij om 5.00 
uur op. Zijn handel komt elke dag 
vers binnen tussen 4 en 5 uur 
’s ochtends. „Die wordt geleverd 
bij de loods, dus daar hoef ik 
gelukkig niet bij te zijn. De bestel-
ling geef ik de dag ervoor al door,” 
vertelt hij. „Tot 12.00 uur sta ik 
dan in Tongelre en vervolgens 
rijd ik door naar Son en Breugel. 
Om 17.00 uur is daar de markt 
afgelopen en dan ga ik opruimen 
en naar huis.”
Hij is erg blij dat er toch best veel 
klanten mee zijn gekomen met 
de verhuizing vanaf de Generaal 
Bothastraat. De markt hier in 
Tongelre vindt hij gezellig. „Het 
is een klein groepje kooplieden”, 
vertelt hij. „Op grote markten is 
iedereen wat meer op zijn eigen. 
Hier niet. ’s Ochtends rond 7.30 
uur komen ze allemaal naar mij en 
dan kletsen we wat bij terwijl we 
een koek eten.”
Terwijl wij staan te kletsen komen 
er af en aan wat klanten. Vragen 
wat ze nodig hebben hoeft hij vaak 
al niet meer: hij pakt blindelings het 
vaste recept van zijn vaste klanten. 

De klanten beginnen al te glimla-
chen en er wordt kort even gepraat 
over hoe de week verlopen is. „Tot 
de volgende keer maar weer hè?”, 
zegt Bas nog tegen een man die 
hem vriendelijk gedag zwaait. 

„Bakker bij toeval”
door Anne-Marie Boeren

CONTACT
Marktmeester A. Boeren 
E-mail: a.boeren@eindhoven.nl 
Telefoon: 0628906973

HEEL DE MAAND MEI EN 
JUNI BIJ ’T STOEPJE

10 Brabantse 
Worstenbroodjes voor € 5 

of 
20 Brabantse 

Worstenbroodjes voor € 9
ALLEEN OP DE 

DONDERDAGOCHTEND 
MARKT IN TONGELRE

koopman
Van de maand...
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 Chineng Qigong Eindhoven 
 Chinese bewegingsleer voor ontspanning,

 balans, vitaliteit en gezondheid

 Info en aanmelden:   
 Syl Davans • Morgenroodstraat 59 • 5641 HC Eindhoven

• Telefoon: 06 48157046
• Email: chinengqigong.eindhoven@gmail.com

 Chineng Qigong Eindhoven  Chineng Qigong Eindhoven 

√  Begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden
√  Begeleiding op het gebied van leerstof
√  Cito LVS/Entreetoets groep 6 en 7
√  Cito Eindtoets groep 8
√  IEP Eindtoets groep 8
√  Begrijpend lezen training groep 5/6 en groep 7/8 
√√  Rots & Water training

B e g e l e i d i n g  e n  t r a i n i n g  v o o r  k i n d e r e n

NIEUW IN TONGELRE

Voor meer informatie of vragen:
www.powerkind.nl of bel 06-41307112

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

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

’t Hofke 39, 5641 AH Eindhoven
telefoon 040-2415487

Huidverbetering
Permanente make-up
Gezichtsbehandelingen
Wimperextensions
MassagesDi. t/m vrij.   10:00 tot 20:00 uur

Zaterdag    10:00 tot 16:00 uur

Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven | Tel. : 06-45288556 | www.happyskin.nl

24/7 online afspraak maken



Mijn naam is Joost Verhoeven 
en ik ben in mei 2017 gestart als 
wijkagent van de Geestenberg, 
Muschberg en Urkhoven, ook 
wel bekend als de wijken tussen 
de sporen. De meesten van jullie 
zullen mijn voorganger Raymond 
Vermeer nog wel kennen. Ray-
mond is nu wijkagent in Vaart-
broek, Heesterakker, Bokt en Esp.

Ik ben 34 jaar, werk nu ruim 10 jaar 
bij de politie en ik heb in deze jaren 
diverse functies vervuld. 
Naast de noodhulp (het anticiperen 
op 112 en 0900-8844 meldingen) 
ben ik de afgelopen jaren voor-
namelijk werkzaam geweest als 
thema verantwoordelijke hennep 
voor de Politie Eindhoven. Hierin 
heb ik me voornamelijk bezig-

gehouden met het opsporen en 
ontmantelen van hennepkwekerijen 
en het afpakken van crimineel ver-
kregen vermogen. 

Ik ben trots om de wijkagent van 
Geestenberg, Muschberg en Urkho-
ven te zijn in het mooiste stadsdeel 
van Eindhoven: Tongelre! Ik ben 
vrijwel iedere dienst in de wijk te 
vinden, een wijkagent hoort name-
lijk zoveel mogelijk op straat te zijn, 
daar waar het gebeurt! 

In een klein jaar tijd als wijkagent 
heb ik al met velen van jullie kennis 
mogen maken en heb ik een goed 
beeld gekregen van de wijk! Ken ik 
u nog niet en u ziet mij in de wijk? 
Schroom niet om mij eens aan te 
spreken! 

Hierbij wil ik tevens van de gele-
genheid gebruik maken om mijn 
waardering uit te spreken naar 
wijkbewoners die actief zijn bij de 
buurtpreventie en de wijkbewo-
ners die zich op een andere manier 
inzetten voor een veiligere en betere 
leefomgeving. Een veiligere leefom-
geving wordt niet alleen gecreëerd 
door de politie, maar dit zou een 
zorg van eenieder moeten zijn.

Mocht u vragen hebben of u wilt mij 
als wijkagent eens spreken, dan kan 
dat uiteraard. 
Ik ben te bereiken via 0900-8844 of 
Joost.Verhoeven@politie.nl.

Wilt u weten wat ik zoal tijdens 
mijn werkzaamheden als wijkagent 
meemaak?
Ik ben te volgen op social media op 
Instagram, met als accountnaam: 
wijkagentjoost_eindhoven.
Mijn collega wijkagent Ronald van 
de Heuvel, waarmee ik veel samen-
werk is ook actief op Instagram met 
de accountnaam: Wijkagentronald_
Eindhoven.

Met vriendelijke groeten,
Joost Verhoeven

Voorstellen wijkagent Geestenberg, 
Muschberg en Urkhoven

Vorig jaar heeft mijn collega wijkagent Ronald v/d Heuvel 
zich voorgesteld in dit wijkblad als de nieuwe wijkagent 
van ’t Hofke/Koudenhoven. Via deze weg wil ik mezelf ook 
graag voorstellen aan de lezers van dit wijkblad.

Lezersinbreng
Als u een tip heeft over een bij-
zondere gebeurtenis of activiteit 
in uw omgeving die het vermel-
den in ons wijkblad waard is, 
kunt u dit door geven per mail: 
rondhethofke@gmail.com
of schriftelijk naar wijkblad 
Rond ’t Hofke ’t Hofke 15, 
5641 AH Eindhoven.
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Rug of nekklachten?
Bel voor een afspraak!

 

Prikkel uw zintuigen
Een unieke ervaring

Laat u verrassen
 U bent van harte welkom

ruggensteun.com

040 - 7117 282

Ruggensteun
Jeroen Boschlaan 2c

BEN JE KLAAR VOOR 
de zomer

Bij van der Heijden Kappers  
& Beautysalon Esmay 
hebben we alles in huis om je zomer 
klaar te maken. 
•  Laat je haar in  een paar leuke 

pasteltintjes kleuren
• Een stoere losse vlecht
•  Mooie bruine tint door onze spray 

tanning specialiste
•  Je nagels van handen en tenen in 

dezelfde vrolijke zomerkleur met 
CND Shellac

’t Hofke 137 | Eindhoven 
040 2812764

info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!



Dahliaclub Sint Martinus

Het is alweer eind mei, dus alle knollen en stekken zijn 
geplant.
Nu maar weer hopen dat de weergoden ons goed 
gezind zijn, op tijd veel zon en op tijd regen, maar niet 
te veel. Er moet nu goed geschoffeld worden, zodat de 
dahlia’s ruimte hebben om te groeien. We hebben dit 
jaar weer een veelheid aan soorten en kleuren.

Op zaterdag 26 mei is onze tuin open van 10.30 uur 
tot 12.30 uur om de knollen die we te veel hebben voor 
een klein prijsje te verkopen. Dus als u ook wat dahlia’s 
in uw tuin wilt planten, kom dan even langs.
Vanaf juli is onze tuin iedere zaterdag van 10.30 uur 
tot 12.00 uur open. U kunt dan tegen een donatie een 
bosje dahlia’s komen afhalen. Ook kunt u zelf een 
bloemstukje maken, waarbij u wat hulp krijgt. 
Natuurlijk kunt u ook gewoon komen kijken en genie-
ten van alle kleuren of om foto’s te maken.
Wilt u ook zelf een plek hebben op onze tuin? Word 
dan lid, voor een klein bedrag per jaar heeft u heel veel 
voordelen: 
1 De hele zomer prachtige bloemen.
2 Veel beweging, dus geen sportschool nodig.
3 Mindfulness en ontstressen, dus geen yoga nodig.
4 Lekker buiten bezig zijn.
5  Leuke sociale contacten.

6  De hele zomer kunt u uw familie en vrienden met een 
bloemetje verblijden.

Dus voordelen genoeg.

U hoeft nergens voor te zorgen, alle gereedschappen 
zijn op de tuin aanwezig en u kunt daar vrij gebruik 
van maken. U hoeft niet te sjouwen met water, er ligt 
namelijk ook een regeninstallatie. 
Dus kom eens langs en maak een praatje met een van 
de leden. Ook kunt u bellen naar tel. 040-2932815. 

Bestuur dahliaclub Sint Martinus

„Daar is de lente, daar is de zon 
en de blaadjes krijgen bomen”, 
zong ooit een Belgische chanson-
nier. Ook bij het Vossenhol aan 
het eind van de Zwaluwstaartweg 
achter de voormalige school, is het 
voorjaar doorgedrongen. Na kerst 
en carnaval gaat deze non-profit 
winkel de zomer tegemoet. Kle-
ding, schoenen en sieraden voor 

jong en oud en voor ieders budget. 
Ook de dwergjes zijn ontwaakt uit 
hun winterslaap maar zij heb-
ben wel een verzoek: hoe blij ze 
ook zijn met de gulle giften, gooi 
bij afwezigheid van Mar Lom-
merse geen vuilniszakken over 
het hek en zet geen grote spullen 
bij de ingang of in de hal van haar 
woning aan de Hageheldlaan. Het 
Vossenhol is weliswaar een winkel 
zonder winstoogmerk waar allerlei 

spullen een tweede kans krijgen, 
maar het moet natuurlijk wel ver-
koopbaar zijn. Alvast bedankt voor 
jullie begrip hiervoor en tot ziens. 
En jullie weten het hè, iedereen is 
welkom, je hoeft niets te kopen, de 
koffie staat klaar, trouwens thee 
ook.
Telefoon: 06 55 82 30 39
Openingstijden di. 09.00-12.00 
uur/wo. 09.00-14.00 uur/
za. 09.00-16.00 uur

 Het 
Vossenhol

voor ieders budget

Volop lente in het Vossenhol
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Ook in april hebben onze buurthel-
den weer niet stilgezeten. 
Allereerst waren daar twee EHBO-
lessen met Roberto. Roberto heeft 
jaren op de ambulancedienst ge-
werkt en vervolgens op de meldka-
mer. Hij kan zich dus beroepen op 
de nodige ervaring. Daar komt bij 
dat Roberto ook zeker de kinderen 
kan enthousiasmeren en motiveren. 
Zeker een plus bij een zo grote groep 
van buurthelden met hun tomeloze 
energie.
Als eerste vraagt Roberto aan onze 
buurthelden hoe je een melding 
doet van een potentieel gevaarlijke 
situatie of gewond/ziek persoon. 
Alle buurthelden weten dat ze dan 
112 moeten bellen en laten daarbij 
ook meteen hun mobieltje zien. 
Afhankelijk van de situatie is het dan 
doorvragen naar brandweer, politie 
of ambulance. In geval van een 
gewond persoon is het dan natuur-
lijk de ambulance. Hierbij benadrukt 
Roberto vooral NIET (!!!) voor de 
grap 112 bellen, de zgn. ’valse mel-
dingen’. Dit geeft vertraging en grote 
risico’s voor serieuze meldingen. Dit 
dus NOOIT doen. Onze buurthelden 
beamen dit.
Stel je vindt een gewond persoon op 
de grond liggen, wat is het eerste 

waar je aan denkt? Ja, dat is dus 
niet de gewonde persoon, maar je 
eigen veiligheid. Kun je zonder risico 
naar deze persoon gaan? Is er geen 
verkeer? Kan niet een obstakel jou in 
gevaar brengen? Dat heeft de eerste 
prioriteit.
Vervolgens probeer je die persoon 
aan te spreken. Reageert hij/zij? En 
controleer je de ademhaling. Onder-
wijl vraag je aan mogelijke omstan-
ders of iemand 112 kan bellen en 
hou je ook in de gaten of hij/zij dat 
ook daadwerkelijk doet.
Ligt een persoon bewusteloos op de 
grond, maar ademt nog wel, dan leg 
je hem/haar in de stabiele zijligging. 
Doel van de stabiele zijligging is: 
enerzijds het vrij houden van de 
luchtweg en anderzijds het brengen 
van het slachtoffer in een veilige en 
stabiele houding. En dat is de eerste 
oefening voor onze buurthelden, die 
goed geoefend wordt.
Vervolgens vertelt Roberto hoe 
te werk te gaan bij verstikking, 
bijvoorbeeld in een snoepje. Als 
hoesten niet helpt en de persoon 
dreigt te stikken gebruik je de zgn. 
Heimlich-methode. En hierbij heeft 
Roberto een speciaal hulpmiddel bij 
zich die onze buurthelden prach-
tig vinden. Ze krijgen een speciaal 

tuigje om waarin een propje zit. En 
als je hard genoeg op het middenrif 
drukt, schiet dit propje er uit. Onze 
buurthelden vinden dit prachtig om 
te oefenen en wekt dan ook veel 
hilariteit op. 
In de tweede EHBO-les gaat het 
vooral over verwondingen. En 
dan met name hoe te handelen bij 
ernstige verwondingen. Hierbij moet 
een snelverband worden aangelegd. 
Allereerst moet de wond steriel wor-
den afgedekt, waarna een drukver-
band moet worden aangebracht om 
het bloeden te stoppen. 
Onze buurthelden oefenen hierbij op 
elkaar en nemen deze oefening zeer 
serieus. Het wordt zelfs opvallend 
stil in het lokaal. 
De tweede EHBO-les wordt afgerond 
met een welgemeend applaus voor 
Roberto. Onze buurthelden hebben 
genoten van zijn lessen. Het was af 
en toe dolle pret, maar ook zeker een 
zeer serieuze aangelegenheid. En ze 
hebben er veel van geleerd. Hulde 
aan Roberto!

Tongelre heeft zijn
Eigen buurthelden

Onze buurthelden krijgen EHBO-les

De stabiele zijligging Onze buurthelden aan het oefenen op elkaar
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Op dinsdagmiddag 17 april was het 
echt buitenweer en ideaal dus voor 
een wijkactie. Het was druk in ’t 
Oude Raadhuis. Veel politieagenten, 
buurtpreventisten, handhavers en 
natuurlijk onze eigen buurthelden 
waren aanwezig. Alles en iedereen 
was paraat voor de tweede wijkactie 
met onze buurthelden.

Deze wijkactie stond in het teken 
van een zgn. ’Witte voetjesactie’. 
De nadruk ligt hierbij op inbraakge-
voelige punten bij woningen, auto’s 
die niet afgesloten zijn en vooral het 
zichtbaar en aanspreekbaar zijn in 
de wijk.
Dus gaan onze buurthelden in 4 
groepen (2x Geestenberg en 2x 
’t Hofke) op stap, begeleid door 
politieagenten en buurtpreven-
tisten, op zoek naar open deuren 
en poorten, kliko’s die nog buiten 
staan (en makkelijk door inbrekers 
te gebruiken zijn om over schuttin-
gen te klimmen) en auto’s die niet 
op slot staan en waar dus van alles 
kan worden uitgehaald.

Allereerst worden achterpaden 
onderzocht op openstaande poorten 
en kliko’s die hier niet mogen staan. 
Beiden worden meerdere keren aan-

getroffen. Als bewoners thuis zijn 
worden ze geattendeerd op deze 
onveiligheid en de risico’s daarvan. 
Zijn de bewoners niet thuis, dan 
wordt een ’wit-voetje’ achtergelaten 
op de achterplaats, de kliko of in de 
brievenbus. Hierop staat duidelijk 
te lezen „De schoenafdruk had van 
een insluiper kunnen zijn...”.

Ook worden verschillende auto’s 
gecontroleerd op open raampjes 
en of ze goed op slot staan. En hier 
worden toch wel de nodige open 
auto’s aangetroffen. In deze auto’s 
wordt ook een ’wit-voetje’ achter-
gelaten.
Terug in ’t Oude Raadhuis wordt 
duidelijk dat zowel in de Geesten-
berg als op en rond ’t Hofke door 

alle groepen meerdere onveilige 
situaties zijn aangetroffen. Deze 
witte-voetjesactie is dan ook zeer 
geslaagd te noemen. Na een ver-
snapering, aangeboden door onze 
voorzitter Henri van Vroenhoven, 
gaan alle betrokkenen weer hun 
eigen weg. 

Dank aan allen die deze wijkactie 
weer tot een geslaagde buurthel-
den-activiteit hebben gemaakt.
En u, beste lezer, wellicht heeft u 
een wit voetje aangetroffen. 
Of wellicht heeft u deze keer geen 
wit voetje aangetroffen. Maar weet, 
een veilige buurt en wijk is een 
verantwoordelijkheid van ons allen. 
Dat doen we samen. Op die manier 
zijn we allemaal een beetje ’buurt-
held’.

Marga Baeten

Onze buurthelden hebben hun 
tweede actie in de wijk

Op stap met veel geel en buurthelden-wit

’wit-voetje wordt achtergelaten

Ook deze auto stond niet op slot
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Voor Particulier en Bedrijf

klussen binnen en buiten

Huis, bedrijf en vakantie

Dier en Voeding

Chauffeurs diensten

Huismeester onderhoud

ICT oplossingen

www.diensten.akala.nl     www.birdfood.nl     www.petzoo.nl

Contact:
Ed de Moor
Tel.: 06 19807755
Tel.: 06 55921150
ed@akala.nl
Eindhoven, Tongelre

Mijn Hobby Winkeltje

Webshop: www.mijnhobbywinkeltje.nl

Uw adres voor:
❉ Haken
❉ Breien
❉ Quilten
❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires
Openingstijden:
Maandag 12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

U kunt ons vinden op: Urkhovenseweg 17a Eindhoven (in het pand van ASF Nails) Tel: 040 - 29 82 274 

Persoonlijk advies op maat per telefoon of e-mail, 
wanneer het u uitkomt, ik regel alles voor uw reis.

Ik sta voor u klaar, voor en tijdens de reis!

www.facebook.com/lucillemijnreiskennis • www.mijnreiskennis.nl
E-mail: lucille@mijnreiskennis.nl • Telefoon: 06 411 530 66

Mijn ReisKennis is aangesloten bij ANVR, SGR en Calimiteitenfonds

Uw vakantie boekt u bij

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com



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

open   dag

r.k.v.v. tongelre

19 mei 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur

•  Selectie trainingen jeugd
•  Gratis entree
•  Loterij met mooie prijzen
•  Gratis ranja (1 per kind)

En vooral veel spel en 
 plezier! Als je, je sport
spullen meeneemt, kun je 
ook meetrainen!

vanaf  13.30 uur ben ik er ook!

In memoriam Ruud Wijn
In het vorige nummer van Rond ’t Hofke bericht-
ten wij u dat Ruud de frietboer van de cafetaria 
bij het Karregat, ziek was. Hij verbleef in een 
hospice in Helmond en leed aan onbehandelbare 
keelkanker. Ruud vond het leuk dat we een stukje 
over hem schreven en deed daarin de groeten aan 
al zijn klanten. Hij keek erg uit naar het stukje in 
ons blad.
Toen we hem op donderdag 12 april een exem-
plaar van ons wijkblad wilden brengen, bleek dat 
hij helaas een uur eerder op 58-jarige leeftijd was 
overleden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit 
verlies.

In het februarinummer stond 
burgemeester Jorritsma op de 
voorpagina ter gelegenheid van de 
beëdiging van de Buurthelden van 
Tongelre. De werkgroep vond dit 
een mooi moment om de burge-
meester kennis te laten maken met 
ons wijkblad. 
Op 14 maart ontvingen wij van hem 

onderstaande reactie.

Beste mensen van de werkgroep 
Rond ’t Hofke, 
beste heer Jos Rovers,

U heeft mij verrast met een exem-
plaar van het wijkblad rond ’t Hof-
ke, met op de voorkant een foto van 

mijzelf met een van de kinderen 
van het project Buurthelden. Ik wil 
u hartelijk danken voor dit attente 
gebaar. U bent met recht trots op 
dit fraaie wijkblad. Prachtig om te 
zien dat zoveel mensen zorgen voor 
een prettig samenleven in de wijk!

Met vriendelijke groet,
J.A. Jorritsma
Burgemeester

Reactie burgemeester
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Agenda

 Maandagmorgen 
- Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.

 Maandagmiddag 
-  Fiets- & Wandelgroep 55+ Tongelre  

Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april  
wandelen: 1x per 2 weken. Het fietsen begint om 
13.30 uur en het wandelen begint om 14.00 uur.

 Maandagavond 
-  De wijkagent is elke 1e maandag van de maand  

aanwezig van 18.30 tot 19.00 uur.

 Dinsdagmorgen 
-  Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.  

Allerhande vormen van handwerken voor dames,  
met koffie en een gezellig praatje.

 Dinsdagavond 
-  Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur.  

Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
-  Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur. 

Entree € 1,50.

 Woensdagmorgen 
-  Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur in Nuenen en  

koffie-na in het wijkcentrum.

 Woensdagmiddag 
-  Kreakids  

Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot 
15.30 uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar 
onder begeleiding. Deelnamekosten € 1,50 per keer.

 Woensdagavond 
-  Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.  

Aspirant-schilders zijn van harte welkom.

 Donderdagmorgen 
-  Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.  

Een lekkere kop koffie of thee en goeie buurt.

 Elke zondagmiddag 
-  Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.  

Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te  
kaarten of een ander spel te doen.

wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuis.dse.nl • Telefoon 
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail henri.van.vroenhoven@on.nl

Zoek je 
contact?

Bel of mail 
ons!

Avondwandelvierdaagse 
Onder supervisie van de Koninklijke Wandelbond 
Nederland gaan in Tongelre van maandag 14 t/m 
donderdag 17 mei voor de 22e keer weer hele families 
op pad voor de avondwandelvierdaagse. 
Er zijn routes van 2,5 - 5 - 7,5 - 10 en 12,5 km waar 
je een keuze uit kunt maken. Als je drie avonden 
minimaal 5 km per keer hebt gelopen, krijg je een 
officiële medaille opgespeld. Elke avond wordt 
er gestart tussen 18.00 en 19.00 uur bij ’t Oude 
Raadhuis. Ook dit jaar rekent de organisatie weer op 
een grote opkomst. 
Inschrijfgeld € 4,00 per persoon of € 3,50 bij 
voorinschrijving op woensdag 9 mei van 18.00 tot 
20.00 uur in ’t Oude Raadhuis.

Pinkstermarkt
De Pinkstermarkt rondom ’t Hofke op maandag 21 
mei, georganiseerd door Scouting St. Frans, is de 
moeite waard om te bezoeken. Sla het terras van 
’t Oude Raadhuis zeker niet over.
Lekker even uitrusten, iets drinken en gezellig bijpra-
ten.  Je kunt dan ook het vernieuwde meubilair uitpro-
beren. Voor een sfeervol achtergrondmuziekje (géén 
live muziek) wordt gezorgd.

Foto: Jan Bruin.
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Gezellige filmavond met hapjes
Op vrijdagavond 18 mei organiseren we weer een 
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen 
voor lekkere zelfbereide hapjes die passen bij de film. 
Afgelopen maart overleed de briljante Britse weten-
schapper Stephen Hawking op 76-jarige leeftijd. 
Hij zorgde voor baanbrekende nieuwe inzichten over 
het heelal en wordt beschouwd als het grootste genie 
sinds Einstein. Al jong leed hij aan de zenuwziekte 
ALS, belandde later in een rolstoel en kon vervolgens 
alleen nog communiceren via een computerprogram-
ma. ’The Theory of Everything’ (2014) is een portret 
van Stephen Hawking en zijn vrouw Jane. Het is een 
mooie film over de relatie tussen twee mensen die 
getroffen worden door een ziekte. Een ziekte die ze 
sterker maakt.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige 
avond: 15 juni en 21 september. 
Vriendelijke groeten, 
Fransje Rovers 
Riet en Jack Hanssen 
Mieke en Tini Peters

KOM jE OOK?
Als bijdrage in 

de kosten 
vragen we €1,50 

per persoon.

schrijf dit 
vast in je
Agenda!

Klets/muziekavond 
Op vrijdag 1 juni is er vanaf 20.30 uur voor alle wijk-
bewoners en natuurlijk ook voor al onze vrijwilligers 
een gezellige kletsavond met leuke muziek in  
’t Oude Raadhuis. Je maakt zelf uit welke muziek 
de dj draait. Uit de miljoenen beschikbare nummers 
moet je wel een keuze kunnen maken. De entree is 
gratis evenals de hapjes. Kortom, goeie buurt en je 
eigen muziek. 

Avondfietsdriedaagse 
Met deze driedaagse op dinsdag 5 juni t/m donder-
dag 7 juni sluiten we het seizoen af. We voeren je in 
je eigen tempo langs de mooiste plekjes van Eindho-
ven. De routes variëren tussen de 20 en 25 km. Er is 
een leuke herinnering voor iedereen die elke avond 
meefietst. 
Er wordt gestart tussen 18.00 en 19.00 uur bij 
’t Oude Raadhuis. Inschrijfgeld inclusief route € 2,00 
per avond of € 5,00 voor drie avonden, kinderen t/m 
13 jaar gratis. We sluiten de dagen gezellig af met 
een hapje en een drankje.

Kidsquiz
Vrijdag 25 mei 
van 16.30 tot 18.30 uur
organiseert groep 7 van De Boog samen met 
’t Oude Raadhuis een kidsquiz. Komt dat zien, de 
eerste kidsquiz bij ’t Oude Raadhuis. Je kunt ook 
prijzen winnen. Teamgrootte 4 tot 6 kinderen.
Bedenk een leuke teamnaam.
Het wordt heel erg leuk, inschrijven voor 
groep 5 t/m 8 via E-mail: raadhuis@on.nl 
of via het tel.nr. 0655182858.
Veel succes!!

Gezellige filmavond met hapjes
Op vrijdagavond 15 juni organiseren we weer een 
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Dit is de laatste film 
vóór de zomervakantie ’The Bucket List’ (2007).
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Vijf jaar Orka, dat is gevierd
Op een schitterende zonnige dag, wat een mooi cadeau 
was dat! Het grootste cadeau voor Orka was toch 
wel het grote aantal bezoekers, groot en klein, en de 
enthousiaste vaste gebruikers van Orka en alle vrijwil-
ligers, geweldig! 

Onder het genot van een kopje koffie door Bakske Doen 
en een hapje van Cook4U, konden de bezoekers een 
mooie ronde maken. 

Een rondje in en om Orka met op het veiligheidsplein 

de politie, brandweer en de buurtpreventie met gratis 
adviezen. 

Ook de zorgverleners die vanuit Orka werken in de 
wijk, zoals Wijeindhoven, Buurtzorg en de GGzE waren 
goed vertegenwoordigd en gaven een inkijkje in hun 
dagelijks werk. 
Aan creativiteit ook geen gebrek: een tentoonstelling 
van de fotoclub, een demonstratie van de tekenjuf en 
echt heerlijke livemuziek van Tanja Even met pianist en 
het koor Reflection. 

activiteiten bij Orka

Een groot aantal bezoekers

Hapjes van Cook4U

Zorgverleners die vanuit Orka werken

Tanja Even met pianist

Boksen voor de 

kinderen

Politie op het veiligheidsplein
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En ook deze keer was Anjoy van de partij met een 
spetterend optreden van de jonge dansers, wat een 
enthousiasme en overtuiging, super! Kinderen werden 
geschminkt, deden mee aan de kleurwedstrijd, poolen, 
tafelvoetbal of echt boksen en trappen bij Kun tao, de 
middag vloog voorbij! 
Iedereen ontzettend bedankt voor je komst en bijdrage 
aan dit feest. En dat we elkaar regelmatig mogen zien 
de komende vijf jaar. Wij hebben er zin in!

20 mei: Livemuziek voor en met jou
Op zondagmiddag 20 mei is de eerste livemuziekmid-
dag in Orka. Zin in een lekkere zondagmiddag in de 
wijk, als het kan op het terras, genietend van de klan-
ken van livemuziek door muzikanten uit de wijk? We 
nodigen iedereen die wil dan ook van harte uit om zelf 
mee muziek(instrumenten) te maken. Zing en speel je 
niet, dan ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om 
vanaf het terras mee te genieten.

Kinder-speelmiddag
Zaterdag 26 mei is het kinder-speelmiddag bij Orka. 
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte 
uitgenodigd om van 13.00-16.00 uur (aangepaste tijd) 
spelletjes te komen doen. We zullen de kinderen in 
teams verdelen en gaan in verschillende spellen tegen 
elkaar strijden. Geschikt voor alle leeftijden van 4 tot 13 
jaar. Vind je het leuk om als ouder de middag mee te 
begeleiden, mail dan even naar info@orkacentrum.nl.

Verbouwingen Orka 
Orka gaat verbouwen! De ingang komt aan de voorkant 

van het gebouw te zitten, zodat die zichtbaarder is. 
Verder zal de komende maanden intern het een en an-
der verbouwd worden om Orka geschikt te houden voor 
de vaste gebruikers en vaste activiteiten in Orka. We 
streven er naar alle activiteiten gewoon door te laten 
gaan door deze veranderingen stukje voor stukje aan te 
pakken. Op de afbeelding van de plattegrond van Orka 
zijn de geplande veranderingen in het groen zichtbaar.
 
10 juni Rommelmarkt bij Orka, opbrengst 
voor de verbouwing!
Een verbouwing kost geld, en om alles net een beetje 
mooier te maken gaan we een rommelmarkt organise-
ren op 10 juni aanstaande. De opbrengst zal besteed 
worden aan de verbouwing.
Heb je je voorjaarsschoonmaak al gepland en ruim je 
dan wat oude spullen op? Laat het ons weten via info@
orkacentrum.nl, wij komen het graag ophalen op 29 
mei en 5 juni. 
Mochten bovenstaande data u niet schikken dan kunt u 
altijd even mailen om iets af te spreken.
Mailadres: info@orkacentrum.nl 

Neem gerust een kijkje op de nieuwe website voor alle 
activiteiten in Orka : http://www.orkacentrum.nl. 
Heb je tips over wat je nog meer wilt weten via de web-
site? Mail ze aan info@orkacentrum.nl.

Mei 2018

Zondag 20 mei Livemuziek voor en met jou!

Zaterdag 26 mei Kinder-speelmiddag 13-16 uur (voor alle 
kinderen in de basisschoolleeftijd)

Juni 2018

Zondag 10 juni Rommelmarkt en muziek in Orka van 
13.00-18.00 uur

 Woensdag 13 juni  Cook4U

Maandag 18 juni België-Panama op groot scherm vanaf 
16:30 uur open.

Zaterdag 23 juni België-Tunesië op groot scherm open 
vanaf 13:00 uur.

CONTACT
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
E-mail: info@orkacentrum.nl
Internet: www.orkacentrum.nl
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Kindertherapie
Therapie voor kinderen die kampen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk

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

    Brei & Haakclub
Wo: 10.00-12.30 uur
Do: 19.00-21.30 uur

openingstijden
wo t/m vr: 13.00-18.00 uur
za:     11.00-18.00 uur
tijdens de brei & haak club

De leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
       brei en haak winkel van Eindhoven.

workshopsaccessoires

brei & haakgaren advies en begeleiding

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



Tongelrese
Natuurwijzer

Een nieuwe lente.
Elk jaar opnieuw volgen de 
seizoenen elkaar op. Voor mijn 
gevoel met een behoorlijk tempo. 
„Dat komt omdat je ouder wordt 
Kees! Dan gaat de tijd steeds snel-
ler”, is dan de opmerking, waar 
misschien best wel een kern van 
waarheid in zit, want anderen 
ervaren dat blijkbaar ook zo.
Na een venijnig staartje van de 
winter in maart, kunnen we nu 
toch genieten van de nieuwe lente, 
zelfs soms al met zomerse tem-
peraturen. De eerste voorjaars-
bloemen zijn al uitgebloeid en de 
vogels zingen uit volle borst, om 
een vrouwtje te imponeren of hun 
territorium af te bakenen. 
Er zijn zelfs al volop jongen. Dus 
ben je aan het werk in je tuin, let 
dan op dat je ze niet verstoort.

Een mond vol!
Op het werk attendeerde een col-
lega mij op een eekhoorn die zich 
vreemd gedroeg.
Na zijn tip moest ik het mijne er-
van weten en ben gaan kijken wat 
er daadwerkelijk gaande was.
We hebben aan een gevel van het 

Lorentz een paar zwaluwkasten 
hangen. Daar klom de eekhoorn 
via leidingen, een zonneluifel en 
een lamp naartoe. Met een hoop 
gewurm kroop de eekhoorn er, 
voor haar een te klein gat, door 
naar binnen. Er werd wat ge-
knaagd aan de rand van de vlieg-
opening en even later werd een 
poging om weer terug naar buiten 
te gaan, begonnen. Na wat ma-
noeuvreren was ze daar weer. Ze 
heeft iets in haar bek! Na nog eens 
goed kijken is het een jonkie! Met 
haar mond vol jong eekhoorntje, 
daalt het beestje weer af via luifel 
en de leidingen. Ze loopt, met haar 
jong nog steeds in haar bek, door 
de struiken richting een dikke eik, 
waar op een meter of vijf hoog, 
een riante broedkast hangt. Via de 
stam weet ze deze te bereiken en 
gaat met het kleintje naar binnen. 
Ruimer is deze kast zeker en dat is 
maar goed ook, want uiteindelijk 
heeft moeder eekhoorn 4 jongen 
naar de nieuwe woning geëvacu-
eerd. 

Vogelkastjes ook voor beestjes.
Eekhoorns maken vaak gebruik 

van oude kraaien- of eksternesten 
hoog in bomen om een gezinnetje 
groot te brengen. 

Maar deze zwaluwkast was uitein-
delijk een te krap gekozen woning 
en dan is het maar goed dat de 
riantere 10 meter verderop hangt.
Zo zie je dat vogelkastjes soms ook 
door beestjes worden gebruikt. 
Dit keer een eekhoorn, maar het 
zouden zomaar ook vleermuizen, 
hommels, of zelfs handige muizen 
kunnen zijn.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Eekhoorn bij voederhuis

Nieuw verblijf eekhoorn

Zwaluwkasten
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van de Geloofsgemeenschap

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

Protestantse kerkdiensten

  Zondag 20 mei om 10.00 uur  
dominee Tineke Dronkert Pinksteren,  
Dienst in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b

  Zondag 27 mei om 10.00 uur  
dominee Tineke Dronkert, Jeugdkerk

  Zondag 3 juni om 10.00 uur  
dominee Elbert Grosheide Avondmaal

  Zondag 10 juni om 10.00 uur  
dominee Karin Seijdell, Jeugdkerk

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Twee maal per maand (2e en 4e zondag) is er jeugdkerk 
voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. 
De jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’. 

Bij de Pinksterdienst van 20 mei
De Pinksterdienst, 20 mei, wordt ook dit jaar gehouden 
in de Johanneskerk, samen met de Evangelisch-Luther-
se gemeente en de Johannesgemeente, aanvang 10.00 
uur. Er is oppas en kindernevendienst, en de cantorijen 
verlenen medewerking.

Kunstviering
In het kader van kunst-muziek-poëzie-vieringen staat 
de dienst op zondag 17 juni geheel in het teken van 
het prachtige boekje van Arie Jurling over iconen. Vlak 
voor zijn sterven kon Arie de inhoud van dit mooie werk 
afronden. Zijn directe nabestaanden hebben de verdere 
uitgave verzorgd.

Huiskamergesprekken
De huiskamergesprekken zijn afgerond, minimaal 15 
ontmoetingen hebben plaatsgevonden rond het thema 
’rituelen’. Tijdens de gesprekken konden velen een ver-
binding leggen met hun eigen individuele rituelen en de 
rituelen die in het geloof mensen kunnen bekrachtigen 
en een verwijzende rol spelen. Dank voor alle deelname, 

voor de ter beschikking gestelde huiskamers en niet 
in de laatste plaats een woord van waardering aan de 
gespreksleiders. 

Bibliodrama-proeverij
Op dinsdag 15 mei en dinsdag 29 mei zullen we in de 
kerkzaal van de Ontmoetingskerk kleine ’proeverijtjes’ 
houden van bibliodrama-werkvormen. Het is bedoeld 
als kennismaking met het tot leven laten komen van bij-
belverhalen en -personen. We starten om 20.00 uur en 
eindigen rond 22.00 uur. De avonden zijn los van elkaar 
te volgen. Opgave is wel noodzakelijk bij ds. Tineke 
Dronkert via mail, telefoon of persoonlijk.

Agnosticisme en Godsbeelden
De laatste ontmoeting van dit seizoen over Godsbeelden 
en agnosticisme wordt gehouden op donderdag 31 mei 
om 20.00 uur. Aan de hand van een aantal geloofsbe-
lijdenissen zetten we ons gesprek voort over de vraag 
welke kernen van geloven we zouden willen delen met 
de komende generaties. Wat spreekt ons aan en wat 
juist niet in de vele geloofsbelijdenissen die in de loop 
der tijd zijn ontstaan.

Onderstaande foto is van de nieuwe paaskaars 2018 die 
tijdens de paasnacht is aangestoken. De kleine kaars is 
die van de kindernevendienst.
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Katholieke kerkdiensten

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

Overzicht diensten:
•   St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur.

Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdag-
morgen een Eucharistieviering om 9.00 uur en 
daarna koffie/thee in het kerkwijkcentrum.

•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag 
van de maand om 19.00 uur met kapelaan.

•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van 
de maand om 19.00 uur met dominee.

Openingstijden KWC 
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. 
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een 
gezellig praatje.

•  Op dinsdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.
•  Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de kerk-

dienst geopend voor een kop koffie en een gezellige 
babbel.

Familiebrichten:

Uitvaarten:
28 maart  Bert van Breugel 87 jaar
5 april Geert Bossong 87 jaar
6 april Wim van Rooij 93 jaar
6 april Klaus Bohländer 63 jaar
7 april Tinus van Veen 69 jaar
 
Dopen:
8 april Q’ Shawn  Paula

CONTACT Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
Email kwctongelre@parochiesintjoris.nl • Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC 
040-2110467 (Parochiecentrum St. Joris) • Voor meer info zie www.parochiesintjoris.nl

Zorgdag OVO - 16 mei 2018
Zorgt u langdurig en onbetaald 
voor een chronisch zieke, gehandi-
capte of hulpbehoevende persoon? 
Of ontvangt u zorg van iemand 
uit uw omgeving? Dan bent u een 
van de vele personen in Nederland 
die ’mantelzorg’ geeft of ontvangt. 

Mantelzorgers kiezen er niet voor 
om te gaan zorgen; het overkomt 
hen omdat ze een emotionele 
band hebben met degene die zorg 
nodig heeft. Mantelzorgers zorgen 
soms 24 uur per dag en kunnen 
hier niet zomaar mee stoppen.
 
Maar wat is mantelzorg precies?
En hoe kan een mantelzorger 
ondersteund worden?
Welke wet- en regelgeving is er 

omtrent mantelzorg?
 
Deskundigen van OVO, Steunpunt 
Mantelzorg Verlicht, een Mantel-
zorgmakelaar, Herstelhotel Ste-
faan en ZuidZorg geven op onze 
Zorgdag antwoord op deze vragen.
Na afloop is er gelegenheid om 
vragen te stellen aan de sprekers 
en kunt u een informatiepakket 
mee naar huis nemen om een en 
ander nog eens goed door te lezen.

Voor het complete programma 
kunt u een kijkje nemen op onze 
website.

Voor wie is deze Zorgdag 
bedoeld?
Iedereen die mantelzorg verleent 
of ontvangt en natuurlijk ook 

geïnteresseerden zijn van harte 
welkom!
 
De bijeenkomst is gratis, incl. 
lunch.
Wel vragen wij u zich aan te mel-
den via onderstaande link in deze 
uitnodiging.
Bellen of mailen kan ook via 040-
2573832 / info@ovoeindhoven.nl

Wanneer:
Woensdag 16 mei
van 9.30 uur - 15.00 uur.

Waar:
Gemeenschapscentrum Lievendaal
Lievendaalseweg 3, 
5652 SB Eindhoven.

Kosten: 
Gratis, inclusief lunch.

’Mantelzorg, hoe zit het nu precies?’
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Jan van der Heijden,
keurslager
Tongelresestraat 258, Eindhoven
Tel. 040-2962010
www.vanderheijden.keurslager.nl

HeerliJk belegde 

broodJes van de bakplaat 

en alles voor een 

HeerliJke en eerliJke bbq

keurslager
Jan van der Heijden

de lekkerste winkel
van de Tongelresestraat

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

Bandalaan 29,  5641 GG  Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress, vermoeidheid, snel
overprikkeld?

Massage en coaching helpt je bewust te 
worden, te ontspannen en klachten te
verminderen of te voorkomen.

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress, vermoeidheid, snel
overprikkeld?

Massage en coaching helpt je bewust te
worden, te ontspannen en klachten te
verminderen of te voorkomen.

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Bandalaan 29, 5641 GG Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

ELS LUGTENBERG
M a s s a g e t h e r a p i e  e n  c o a c h i n g

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

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.

93x136 Adv_Monuta Sol.indd   2 02-03-18   16:39



Moederdag en vaderdag, 
ons pap en ons mam
Door Wim van de Wiel

Ons moeder 
Wie schelt er iedere dag de erpels 
Wie smeert er smèreges ’t brood? 
Wie waast oe vuile bazzeroene 
Wie werkt aaltijd en moppert nôôit? 
  
Wie vraogt er nôôit om overuure 
Wie werkt van vruug tot ’s- aôves laôt? 
Wie zurgt vur man en keinder 
Wie wordt er naauw is nôôt echt kwaôt? 
  
Dè zèn ammol dôôdgewone vraôge 
En ’t antwoord dè wit iederéén 
Wie is dè, en wie kan dè draage 
Dè kan ’n moeder mar alléén 
’n Moeder kan oe alles geven 
Wè niemand aanders geven kan 
’n Moeder dès gewoon ’n moeder 
En dùrrum houwde ’r zoveul van.

Unne grùtse Brabander.............

Deze dagen is het meimaand, we zetten de moeders 
in de bloemen en branden een extra kaars bij moeder 
Maria. Voor mij de kans om de moeders (en vaders) 
van vroeger en nu in de schijnwerper te zetten.

Ons pap en ons mam
Wie staat er op voor dag en dauw,
wie maakt het ontbijt klaar voor de kids,
wie zorgt voor broodtrommeltje en ’n snack,
raad ’ns: Mam of pap, man of vrouw?

Wie verschoont de luier, poep of pies,
wie sorteert de was: donker, wit of bont?
Wie vouwt of strijkt er nog, wie is de klusser
of pakt vlot de rommel van de grond?

Wie levert met de bakfiets in alle haast
de kroost af bij kinderopvang of bso
en racet door naar werk, winkel of kantoor,
raad ’ns, is het ons pap of ons mam?

Voor het dagelijks leven dragen beiden hun deel
voor hypotheek, vakantie, auto en gym,
voor het sociale leven of voor de nieuwste i-pad.
Handen uit de mouwen, pap en mam!

Achterbankkinderen, Pa sjeest heel wat af,
naar zwemles, vrienden of naar de discotheek.
Ma met de smartphone wachtend bij school,
rap onderweg naar kinderfeestjes of buurtsuper.

Van knuffelbeer, klimrek tot praatpaal,
van superheld tot twijfelaar bij goede raad,
van chef-kok(kin), zangeres van slaapliederen,
van tranendroger tot biechtstoel: vergeven en vergeten.

Ons Pap, dankbaar en tevree, ziet dat moeder 
alles geeft, dat zij tot het uiterste gaat,
maar….. wordt moeder even gemist,
dan zit ie in de knoop, verlegen om goede raad.

Moederdag en Vaderdag, ons pap en mam,
ze geven ons dàt wat geen ander geven kan.
Gewoon, ze zijn er, iedere dag, voor jou en voor mij.
Met liefde, zorg en warmte zijn ze steeds nabij.

Multitasken? Krijgen ze ’t niet rond,
bij opa en oma kunnen ze altijd terecht,
want daar is nog steeds een thuis,
op hetzelfde adres, met diezelfde telefoon.

Vur ons pap en ons mam, van mèn!!

momenten met
Hart, ziel en handen

35



Personeel gezocht
De Gasterij zoekt voor de weeken-
den nog medewerkers/sters (vanaf 
17 jaar). Wij hebben meerdere 
vacatures voor bediening en afwas. 
Ben je beschikbaar op de vrijdag-
avonden en/of zaterdagen en/of 
zondagen en vakanties? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!Je 
kunt je gegevens sturen naar: 
Gasterij@wasven.nl t.a.v. Petra 
Hilhorst of bellen naar de Wasven-
boerderij telnr: 040-7870707.

Oproep aan amateurkunstschilders
In de Wasvenboerderij is een 
mooie ruimte beschikbaar voor het 
exposeren van schilderijen, teke-
ningen en dergelijke: De Overloop. 
Voor het komende jaar 2019 kan er 
weer worden ingeschreven voor een 
expositie. De werken worden steeds 
voor een periode van twee maanden 
ingehangen.
Ben jij de exposant die haar/zijn 
kunstwerken bij ons wil laten 
zien, stuur dan even een mail of 

ander bericht naar fritsvangeffen@
wasven.nl en je krijgt een 
inschrijfformulier met toelichting 
toegezonden. 

Wandeling Nationale vogelweek
Hoe leuk is het om vogels te gaan 
spotten in je eigen leefomgeving. 
Tijdens de Nationale vogelweek van 
12 t/m 21 mei worden er overal in 
Nederland excursie-wandelingen 
georganiseerd met vogels in de 
hoofdrol. Vrijdagavond 18 mei kun je 
meewandelen in het Wasvengebied. 
Vertrekpunt: bij de schuur van de 
Wasvenboerderij Celebeslaan 30, 
Eindhoven. Vertrektijd: 19.30 uur, 
eindtijd ongeveer 21.15 uur. 

Natuurwerkochtend voor groot 
en klein
Elke eerste en derde zaterdag van de 
maand organiseert de Natuurwerk-
groep van het Wasven de maan-
delijkse Natuurwerkochtend voor 
groot en klein. Er wordt geklust van 
9.30 uur tot 12.30 uur. 

Is Vrijwillige inzet bij 
Groendomein Wasven iets voor je?
In onze winkel in de Wasvenboer-
derij kunnen we weer een paar 
mensen gebruiken die bereid en in 
staat zijn om samen te werken met 
mensen met een verstandelijke be-
perking. Het betreft een dagdeel per 
week, een ochtend of middag dus, 
bijstaan bij de verkoop van in eigen 
bakkerij gebakken brood en gebak 
en andere producten, m.n. ook uit 
de eigen tuin.
Ook hebben we voldoende te doen 
in de eigen tuinen en op de akkers 
die we in beheer hebben. Wie een 
dagdeel in de week wil besteden aan 
dit mooie werk in de natuur met 
een groepje reeds actieve vrijwilli-
gers is van harte welkom. 
Iedereen die geïnteresseerd 
is in het vrijwilligerswerk kan 
voor nadere informatie contact 
opnemen met Frits van Geffen, 
vrijwilligerscoördinator bij het 
Groendomein via communicatie@
wasven.nl. 

Fête de la Nature
Op 27 mei dit jaar vieren we voor 
het eerst in Eindhoven Fête de la 
Nature; het feest van kunst, cultuur, 
natuur en muziek. Deze samenwer-
king tussen Groendomein Wasven 
en Centrum voor de Kunsten Eind-
hoven (CKE) heeft geleid tot een 
uitgebreid en veelzijdig programma. 
Kom langs en geniet, doe inspira-
tie op en kijk lekker rond op deze 
gezellige middag tussen 13.00 en 
17.00 uur.

Nesten van Van Gogh, natuur-
thema jeugd op Fête de la Nature
Vincent van Gogh hield van de na-
tuur en was een verzamelaar van 
nestjes van vogels. Hij struinde veel 

Stel het eens voor: daar sta je tussen schilderijen met een 
verhaal, je krijgt uitleg over vogelnestjes op de perfecte 
locatie, met een akoestische singer-songwriter op de achter-
grond zonnetje? Dit kan bij het Fête de la Nature op 27 mei. 
En er is veel meer te doen bij het Wasven, kom eens langs!

rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten mei & juni

Wandeling Vogelweek 18 mei om 19:30 vanaf de Schop

Natuurwerkochtend 19 mei van 09:30 tot 12:30 de Schop

Fête de la nature 27 mei tussen 13 en 17 uur

Natuurthema bij het natuurfeest: 
nesten van Van Gogh

27 mei tussen 13 en 17 uur

Natuurwerkochtend 2 juni van 09:30 tot 12:30 de Schop

Bakmiddag voor kinderen: Van bloem 
tot bloem

13 juni van 13:30 tot 15:00 de Schop

Expositie Marlies Kivits Vanaf 5 mei op De Overloop
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in de natuur. Ook met zijn schilder-
vrienden was hij daar regelmatig te 
vinden. Jongens uit de buurt zoch-
ten wel eens nestjes. Van die nestjes 
maakte Van Gogh in zijn atelier een 
paar stillevens. Nu is onze vraag: 
kan jij dit ook?
Kom je ook tekenen tijdens Fête 
de la Nature bij de Wasvenboerde-
rij? Deelname is gratis. Wij zijn er 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Bakmiddag voor kinderen: 
Van bloem tot bloem
Elke tweede woensdag van de 
maand kunnen kinderen onder 
leiding van een echte bakker zelf 
iets lekkers bakken op het Wasven. 
De Bakmiddag is voor kinderen van 
6 tot 10 jaar. Voor jongere kinderen 
is het echt nog te moeilijk. 
In juni is het volop lente en staan er 
overal mooie bloemen in de natuur. 
Tijdens de bakmiddag gaan we ook 
bloemen maken, met zelfgemaakte 
pizzadeeg: van bloem tot bloem.
Wil je meedoen? Schrijf je dan van 
tevoren in: stuur een mailtje naar 
winkel@wasven.nl. Breng de beves-
tiging van je inschrijving mee als je 
komt bakken. De Bakmiddag wordt 
gehouden in de Schop. 
We beginnen om 13.30 uur en om 
15.00 uur zijn we klaar. Meedoen 
kost € 4,00 per kind.

Expositie schilderijen Marlies Kivits
Marlies Kivits exposeert op De 
Overloop van de Wasvenboerderij, 
het thema van haar expositie is Cul-
tuur en Mensen. Marlies schildert 
sinds ongeveer 12 jaar met veel 
plezier in haar vrije tijd. „Ik heb les 
bij Ine Teeven die mij de vrijheid 
geeft datgene te schilderen waar 
mijn hart ligt. Mijn inspiratie vind 
ik vooral bij de native cultuur en de 
natuur van Canada, Alaska, Austra-
lië maar ook Afrika. De bijgaande 
verhalen en ’wijsheden’ komen 
uit de native cultuur. De natuur is 
adembenemend en dat probeer ik 
over te brengen op doek.”

De expositie is nog te zien tot en 
met zondag 1 juli op de overloop 
van de Wasvenboerderij.

De Wasven zorgwerkgroep organi-
seert thema-ochtenden en -avonden 
voor kwetsbare doelgroepen met 
aandacht voor natuurbeleving en de 
voedselketen. De activiteiten vinden 
plaats rondom de Wasvenboerderij 
onder de noemer ’Maak het mee @ 
Wasven’.

In mei leggen alle vogels een...?
Het is weer mei, en in mei leggen 
alle vogels een...? Juist ja, een EI! 
Deze maand hebben we het over 
onze gevleugelde vrienden die hier 
op het Wasventerrein rondfladde-
ren, wandelen en zwemmen. Deze 
avonden zijn voor mensen met een 
verstandelijke beperking.  
We verzamelen in de Schop, dit is 
schuur achter de Wasvenboerderij. 
Meedoen kost € 5,00 per persoon, 
inclusief een kopje koffie/thee.
Doe je mee? Aanmelden kan via 
maakhetmee@wasven.nl onder 
vermelding van naam, mailadres 
en telefoonnummer.

Ontdek het Wasven
Op deze ochtend staan bijzon-
dere werkzaamheden binnen het 
Wasven centraal. Er wordt uitleg 
gegeven over de wijze waarop in de 
tuin en in de Gasterij gewerkt wordt 
met hulpbehoevende mensen.
Deze workshop is voor mantelzor-
gers en degenen die hun zorg ont-
vangt. We verzamelen in de Schop. 

De workshop begint om 10.00 uur 
en eindigt om 12.00 uur. Meedoen 
kost € 5,00 per persoon, inclusief 
een kopje koffie/thee.
Aanmelden kan via maakhetmee@
wasven.nl onder vermelding van 
naam, mailadres en telefoonnum-
mer.

Kruipende en krioelende 
medebewoners
In juni gaan we meer ontdekken 
over welke insecten er te vinden zijn 
op het Wasventerrein. 
Deze avonden zijn voor mensen met 
een verstandelijke beperking.  
We verzamelen in de Schop, dit is 
schuur achter de Wasvenboerderij. 
Meedoen kost € 5,00 per persoon, 
inclusief een kopje koffie/thee.
Doe je mee? Aanmelden kan via 
maakhetmee@wasven.nl onder 
vermelding van naam, mailadres 
en telefoonnummer.

In mei leggen alle vogels een …? 
Activiteit voor mensen met een ver-

standelijke beperking

35+ jaar: 16 mei, 19:00 uur in De Schop

Ontdek het Wasven 
Activiteit voor mantelzorgers

7 juni, 10:00 uur in De Schop

Kruipende en krioelend mede-
bewoners. Activiteit voor mensen met 

een verstandelijke beperking

12-18 jaar: 6 juni, 18:30 uur in De Schop 
18-35 jaar: 13 juni, 19:00 uur in De Schop 
35+ jaar: 20 juni, 19:00 uur in De Schop

CONTACT
Gasterij 040-7870707
gasterij@wasven.nl
Winkel 040-7870708
winkel@wasven.nl
Zorg 040-7870709
zorg@wasven.nl
Groendomein Wasven
groendomein@wasven.nl
Natuurwerkgroep
natuurwerkgroep@wasven.nl
Adres boerderij Celebeslaan 30, 
5641 AG Eindhoven
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RSW, wat is dat eigenlijk? RSW is een afkorting die staat 
voor Regionale Scouting Wedstrijden. Scouting Neder-
land (de overkoepelende landelijke scouting organisatie) 
heeft Nederland opgedeeld in regio’s. Eindhoven, Nue-
nen, Best en Son & Breugel horen tot Regio Eindhoven 
en binnen deze regio zijn 25 scoutinggroepen actief. Eén 
keer per jaar vinden voor de scouts (jongens en meisjes 
van 11-15 jaar) de Regionale Scouting Wedstrijden 
plaats. Een heel weekend krijgen ze de kans om alle 
scoutingskills die ze hebben uit de kast te trekken en 
te laten zien wat ze allemaal kunnen. Denk hierbij aan: 
tent opzetten, keuken bouwen van pionierhout, koken, 
spellen doen, hike lopen met behulp van verschillende 
routetechnieken, maar ook samenwerken, veiligheid en 
hygiëne worden getoetst.
Voor onze regio was het in het weekend van 13, 14 
en 15 april zover. Op vrijdagavond de 13e kwamen 
39 patrouilles aan bij Scouting Labelterrein Achter ’t 
Heezerenbosch. Van scouting Doornakkers deden de 
gidsen met één ronde mee en de verkenners met twee 
patrouilles.
Toen alle aanhangers met materialen en bagage op de 
juiste plek stonden konden de ploegen meteen begin-
nen met het opzetten van hun tent. Natuurlijk stonden 
niet alle 39 tenten bij elkaar. Er waren twee zogenaamde 
sub-kampen die weer onderverdeeld waren in twee sub-
sub-kampen. Op deze kampen stond de kampstaf. Deze 
staf zorgt gedurende het weekend voor alle kinderen in 
het sub-kamp. Ze zijn er om alles in de gaten te houden 
en als er problemen zijn kunnen de kinderen naar hen 
toe.
Na het opzetten van de tent was het tijd voor de grote 
opening van de RSW. Themateam MAXIMAAL verzorgt 
al jaren het themaverhaal met uitvoering hiervan. Na 
de opening was er een leuk spel voor de kinderen om te 
doen, met als afsluiting van de dag nog een stukje to-

neel, teruglopen naar hun eigen terrein waar ze nog wat 
lekkers te drinken en eten kregen en naar bed konden.
De volgende ochtend kon vanaf 08.00 uur het kamp 
verder afgebouwd worden. De bedoeling is dat de 
ploegen allemaal een keuken pionieren. Hier kunnen ze 
dan in de avond een maaltijd koken en opeten. Tijdens 
het opbouwen lopen er mensen rond die beoordelen hoe 
de kinderen het doen. Werken ze goed samen? Bouwen 
ze veilig; dus ligt niet overal materiaal te slingeren waar 
ongelukken mee kunnen gebeuren en gebruiken ze hun 
mes op de goede manier. Dat soort zaken dus. Als de 
keukens klaar zijn mogen ze vertrekken voor de hike. 
Een stevige wandelroute van een kilometer of tien waar 
ze met routetechnieken van post naar post lopen. Op die 
posten doen ze opdrachten en voor de hele hike kunnen 
ze ook weer punten verdienen. Deze hike liep iets anders 
dan normaal, omdat we zo’n anderhalf uur voordat de 
kinderen weer binnen moesten zijn een melding kregen 
van een heidebrand. Gelukkig waren de scouts die in de 
buurt liepen zeer alert en hebben heel goed gehandeld 
door de hulpdiensten te bellen. Alle kinderen zijn veilig 
terug gekomen op het kampterrein waar ze meteen 
verder konden met het avondeten en het schrijven van 
een hike-verslag.
’s Avonds natuurlijk weer toneel en een leuk spel. Dit 
jaar een playbackshow waarbij de winnaars ook op het 
grote podium mochten staan. Na dit spel weer naar 
het eigen terrein waar ze een lekker broodje knakworst 
kregen en wat te drinken.
Zondagochtend verliep wat hectisch, maar er is een 
leuk spel gespeeld. Na dit spel is het altijd tijd voor de 
TDMA (tussen de middag activiteit) waarbij een lunch 
bereid moet worden die niet alleen wordt beoordeeld 
op smaak, maar ook op presentatie. Hierbij wordt dan 
ook gelet op de verwerking van het themaverhaal in de 
maaltijd. Als dit klaar is mag er begonnen worden met 
het afbreken van het kamp. Hoe sneller dat gebeurt, hoe 
eerder je na afloop die middag naar huis mag. En dan is 
het uiteindelijk tijd voor de finale van het themateam, de 
grote afsluiting van de RSW en de prijsuitreiking. Onze 

Verkenners en Gidsen van 
scouting Doornakkers 
naar de RSW

Een eerste prijs voor de gidsenEen eerste prijs voor de gidsen Een tweede prijs voor de verkenners
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regio mag altijd drie ploegen sturen naar de Landelijke 
Scouting Wedstrijden (LSW) die met Pinksteren in 
Baarn plaatsvinden.
Dit jaar was het toch wel een hele spannende uitslag. De 
nummer 1 stond met stip bovenaan, maar de nummers 
2 t/m 6 lagen qua punten zo dicht bij elkaar... En toch 

kunnen er maar drie naar de LSW. Voor onze scouting-
groep betekent dit dus dat van de drie ploegen die we 
naar de RSW gestuurd hebben er twee ook naar de LSW 
mogen. Dat zijn de Eksters van de gidsen en de Vossen 
van de verkenners. De Arenden van de verkenners zijn 
heel mooi 4e geworden.

Allemaal van harte gefeliciteerd en heel veel succes in 
Baarn!

CONTACT
Blokhut de Wierde (pyramide), 
Urkhovenseweg 27, Eindhoven 
Telefoon: 06 - 53 99 33 85 
(op zaterdagen tussen 10 en 6 uur
naar 040 - 281 12 75)
Email: info@doornakkers.com 
Internet: doornakkers.com

Dit jaar is van 13 t/m 15 april 
voor de regio Eindhoven het 
Regionale Scouting Wedstrijd-
kamp (RSW2018) gehouden. Alle 
scoutinggroepen van Eindhoven 
namen daaraan deel. 
Dit jaar waren er 39 groepen. Van 
deze 39 gaan de winnaars naar de 
landelijke scouting wedstrijd. Voor 
het gebied Tongelre waren o.a. de 
Doornakkers en onze groep scouts 
van scouting Pres. F. D. Roosevelt 
aanwezig. Vorig jaar deden wij 

voor het eerst mee. Toen waren 
wij 24ste geworden. Dit jaar, 
wederom als enige groep kinde-
ren met een beperking, zijn wij 
geëindigd als 6de!  Een geweldige 
prestatie. Zeker gezien het feit dat 
dit alles zich afspeelde in de bos-
sen bij Heeze en niet alle paden 
eenvoudig begaanbaar waren voor 
onze rolstoel-gebonden leden. 
Mede dankzij de inzet van alle 
vrijwilligers is de wedstrijd een 
succes geweest. 

Er werden verschillende onderde-
len beoordeeld, zoals het opbou-
wen van jouw kamp met keuken 
en slaapgelegenheid, koken: hoe 
doe je dat, hoe verdeel je je werk 
binnen je team en vooral hoe 
smaakt het. Onderdelen als hike, 
postenspel en zelfs Planet’s got 
talent ontbraken niet. 
Hulde aan de organisatoren, dat 
zij voor alle deelnemende jeugd 
uit Eindhoven weer een prachtig 
evenement hebben georganiseerd.

Regionaal Scouting Wedstrijdkamp 
 

CONTACT
Scouting Roosevelt Eindhoven
Oude Muschbergweg 1
5631 AE Eindhoven
Ruud van Acquoij, voorzitter
Email: voorzitter@
scouting-roosevelt.nl
Internet: scouting-roosevelt.nl

Scouting

Een vierde prijs voor de verkennerspatrouille
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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



Een variatie op de klassieke versie.
Asperges met eierragout en Parmaham

Ingrediënten voor 2 personen
* 1 kg witte asperges , ongeschild
* 3 eieren
* 100 gram roomkaas met kruiden
* 2 eetl. maïzena
* 1 dl. koksroom
* scheutje witte wijn
* nootmuskaat, peper en zout
* peterselie
*  50 gram Parmaham ( schwarzwalderham of slagers-

achterham).

Bereiding
1  Schil de asperges en snijd de harde stukken van de 

asperges. 
Kook deze 20 minuten in kokend water (1 - 1,5 liter 
water). Giet af en vang het kookvocht op. In dit kook-
vocht de asperges 5 minuten laten koken met een 
kippenbouillonblokje en 25 gram roomboter, met de 
deksel op de pan. Daarna de pan van het vuur en, met 
de deksel op de pan, nog 15 minuten laten staan.

2  Kook intussen de eieren hard, pel ze en snijd deze in 
stukjes. Giet de asperges af en vang het kookvocht 

op. Houd de asperges in de afgesloten pan warm.
3  Schenk 1,5 dl van het aspergevocht in een pan en laat 

de roomkaas hierin smelten. Voeg de room en een 
scheutje witte wijn toe. Roer de maïzena met  
0,5 dl aspergevocht glad.  Schenk dit al roerende bij 
het warme roommengsel, breng alles aan de kook en 
roer het tot een gladde saus.  
Voeg de fijngesneden eieren toe en breng de saus op 
smaak met nootmuskaat, peper en zout.

4   Knip de peterselie fijn en maak rolletjes van de ham. 
Verdeel de asperges over 2 warme borden, schep de 
eierragout er naast en half erover. 
Garneer met de peterselie en hamrolletjes.

Lekker met gekookte kriel-aardappeltjes.
Drink er een mooie Pinot Blanc bij uit de Elzas.

Geniet van dit mooie gerecht.
Clasine en Jack

de Tongelrese
Keuken

Fransje Rovers en Diny de Bruijn. Zij 
kregen beiden na de collecte van de 
Hartstichting een oorkonde en sjaal, 
met daarop geborduurd een hart. 
Dit omdat zij beiden al jaren trouw 
collecteren voor de Hartstichting, in 
de wijk Vlinderbuurt. Diny voor 25 
jaar (zij kreeg er zelfs een kadobon bij) 
en Fransje voor 10 jaar collecteren. 
Bij beiden is het zo dat ze zo bekend 
zijn in hun te collecteren deel, dat ze 
zich zelfs niet hoeven te legitimeren, 
of te zeggen waarvoor ze aan de deur 
komen.
Met hartelijke groeten van het 
wijk-hoofd van de Vlinderbuurt, 
Anneke de Vries.

Twee jubilarissen hartstichting

Diny de Bruijn Fransje Rovers
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Kledingreparatie en
verstelwerkzaamheden

Kom gerust langs of maak een 
afspraak voor uw reparatie 

werkzaamheden .
Open dinsdag tot vrijdag van 9:00 t/m 18:00 uur
zaterdag van 10:00 t/m 14:00u ma./zo. gesloten

Bloemfonteinstraat nr. 19 Tongelre/Eindhoven
Telefoon nr. : 06-36404103

E-mail : info@bettysnaaiatelier.nl

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

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

ContaCt
Kluizenaarstraat 31 • 5641 HE Eindhoven

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



Koningsdag bij de Boog

OP 20 april, het was weer zover. Koningsdag bij 
Spilcentrum ’t Hofke.
De kinderen hebben ernaar uitgekeken, de ouders 
hebben van allerlei lekkere hapjes gemaakt en  naar 
school gebracht. De collega’s hebben ernaar toe 
gewerkt met de hele organisatie.
De spellen voor de hele happening zijn besteld en 
naar school gebracht.
De ouders hebben zich weer massaal opgegeven om 
te helpen, sommige ouders staan al een aantal jaren 
bij hetzelfde spel en hebben er elk jaar weer veel 
plezier in samen met de kinderen.
Het weer was geweldig, daar boften we enorm mee. 
De party tenten werden vroeg in de ochtend al opge-

zet en de hekken met vlaggetjes versierd. Het dansje 
waar de ochtend op het plein mee gestart werd was 
uitnodigend om gezellig mee te bewegen en ook om 
de kinderen op de foto of de film te zetten. Daarna 
startten met een gezellig ontbijt in de groepen en 
hup gezellig door naar de spelletjes op het plein. De 
groep 7 en 8 kinderen hebben de jongste kinderen 
heel goed en liefdevol begeleid. De ochtend werd ook 
weer afgesloten met het swingende dansje. Je gelooft 
het bijna niet, maar binnen een kwartier was alles 
weer opgeruimd met ieders hulp.
Wat een samenwerking, ontspanning en samen-
horigheid. Ik zou wensen dat we dit het hele jaar 
vasthouden omdat onze kinderen dit verdienen.

Team de Boog 

nieuws van de
Basisscholen

Verkeersexamen 
groep 7 De Boog
In april hebben alle kinderen uit Tongelre uit groep 7 
verkeersexamen gedaan. Ze hebben allemaal een the-
oretisch en praktisch examen gedaan. Alle scholen uit 
Tongelre doen hieraan mee en werken samen. Gelukkig 
was het 11 april, tijdens het praktisch verkeersexamen, 
droog. We zijn enorm trots op al onze leerlingen. 

Team de Boog

Viering Elmer de Olifant 
groep 1/2 B
Op woensdag 28 maart mocht groep 1/2 B een toneel-
stukje over Elmer de Olifant laten zien aan de kinderen 
van basisschool de Boog en de ouders en opa’s en 
oma’s. Het toneelstukje ging over het prentenboek 
Elmer de Olifant. We hadden heel goed geoefend met 
allerlei liedjes en we hadden ook een leuk versje over 
olifanten. In het verhaal kwamen ook andere dieren 
voor zoals een tijger, een aap en een papegaai.
De kinderen hebben het heel knap gedaan en waren 
heel trots dat ze het mochten laten zien.

Team de Boog 
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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

Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen

Gebakken materialen

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.

Complete verzorging
van A tot Z!

Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480

Mobiel: 06 - 54615308

Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating

De Merckthoevelekker in de buurt

Oude Urkhovenseweg 4, 5641 JB Eindhoven
Telefoon: 040-281 70 20
Mobiel: 06 16 96 32 33

Email: lucasvandermeulen99@hotmail.com

Voor feesten en partijen!



Op vrijdag 20 april hebben de 
Koningsspelen plaatsgevonden op 
Saltoschool ’t Karregat. 
Een zonovergoten dag waarop veel 
is gesport, gedanst en gezond is 
gegeten. 
De kinderen begonnen de dag met 
een gezond Koningsontbijt in de 
klas. Vervolgens hebben alle kinde-
ren van de school tegelijk de ’Fitlala’ 
gedanst! 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn 
toen vertrokken naar de Hondsheu-
vels, waar hen een intensieve sport-
dag te wachten stond. Ze hebben 

zich flink in het zweet gewerkt! 
De groepen 1 t/m 4 deden verschil-
lende sport- en spelactiviteiten in 
en om de school. 
Ook hier is met veel enthousiasme 
bewogen. 
Zo stond er o.a. een stormbaan, 
werd er uni hockey gespeeld en 
ondergingen de kinderen een heuse 
bootcamp. 
Tussendoor kregen de kinderen 
vers fruit en werd er veel water ge-
dronken uit de bidons die elk kind 
gekregen had. 

Woensdag Waterdag

Koningsspelen Saltoschool ’t Karregat

Onze school heeft namelijk weer 
een vignet gezonde school behaald! 
Om dit te vieren kregen alle kinde-
ren een bidon van de school. Deze 
kunnen de kinderen gebruiken op 
de woensdag waterdag, omdat het 

gezond is en door veel water drin-
ken kan je helder nadenken. In de 
bidon zit een staafje waaraan je fruit 
kunt prikken. Zo krijgt het water 
een heerlijk fruitsmaakje.

CONTACT
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Telefoon: (040) 2810326
Email: info@bs-karregat.nl
Internet: www.bs-karregat.nl

Speeltuin Sint joseph

Nieuwe familieschommel geplaatst in de 
speeltuin!
De vrijwilligers van speeltuin Sint Joseph hebben 
weer heel hard gewerkt om een nieuwe, en vooral 
veilige, familieschommel te plaatsen. 
Door deze familieschommel kunnen de kinderen 
nog meer genieten van deze prachtige speeltuin 
met ruim 50 speeltoestellen. 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur. Woensdag en 
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
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SALTO-school ´t Karregat biedt:

•  Fulltime onderwijs aan hoogbegaafden
(Omnio)

•   Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden
(A+ klas)

•   Plusklas voor kinderen met 
leerproblemen

•   Grote ervaring in het omgaan met 
kinderen van verschillende afkomst

•  Vakleerkrachten sportonderwijs
•   Eigentijds gebouw met moderne 

faciliteiten
•  Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar

U bent van harte welkom om eens bij ons binnen 
te kijken of vraag ons informatieboekje aan!

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

 De school met een plus voor alle kinderen in de wijk!

S c h o o l  ‘ t  K a r r e g a t

Urkhovenseweg 4 | 5641 KE  Eindhoven | tel. 040-2810326 | www.koreinkinderplein.nl/urkhovenseweg-eindhoven

SPIL-centrum `t Karregat
 Kinderopvang en school onder één dak

 Wij bieden kinderopvang, peuterplaza en bso (voor- en naschoolse opvang) 

 Wij bieden speelinloop voor kinderen van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders

 Dit alles in een gebouw met grote lichte groepsruimten gelegen aan een 

ruime binnenhal en een grote groene buitenspeelruimte

Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens bij ons binnenlopen. 

U bent van harte welkom!



Avondwandelvierdaagse
Het is een geweldige traditie: mu-
ziek bij binnenkomst op de laatste 
avond van de wandelvierdaagse. Dit 
jaar doen we dit op een vernieuwen-
de wijze: op 17 mei vanaf 19:00 uur 
geeft het Eindhovens Muziekcol-
lectief een concert bij het eindpunt 
van de Avondwandelvierdaagse. U 
kunt luisteren naar muziek van het 
gehele orkest, van de jeugdleden 
in de samenspelgroep én van de 
slagwerkgroep. We spelen tot 20.00 
uur.

Concert Samenspelgroep bij het 
Wasven
Ons orkest heeft een opleidingsor-
kest waarin iedereen met wat min-
der ervaring op een instrument leert 
samen te spelen. Dit orkest bestaat 
uit jeugdleden en uit enkele volwas-
senen. Ze maken niet alleen hele 
grote stappen op muzikaal gebied, 
het is ook gezellig en inspirerend. 
Dit kunt u zelf horen en zien bij het 
concert van de samenspelgroep op 
27 mei bij het Fête de la Nature bij 
het Wasven. Op dit landelijke feest 
van de natuur speelt de samenspel-
groep om 13.00 uur gedurende 20 
minuten.

Van Doornekiosk
Op 27 mei gaat de slagwerkgroep 
van het Eindhovens Muziekcollec-
tief letterlijk aan de slag in de Van 
Doornekiosk in het Eindhovense 
Stadswandelpark. Onze slagwerk-
groep brengt een gevarieerd 
programma met muziek uit alle 

werelddelen. U kunt hierbij denken 
aan spannende composities spe-
ciaal voor slagwerk, maar ook aan 
moderne popnummers.

Na de slagwerkgroep van het 
Eindhovens Muziekcollectief is 
het de beurt aan Muziekvereniging 
Wilhelmina en vervolgens aan het 
Stratums Muziekcorps St. Cecilia. 
Het concert in de Van Doornekiosk 
begint om 14.00 uur.

Anjeractie
Vanaf zondag 27 mei tot en met 
2 juni 2018 vindt de Anjeractie 
plaats, de jaarlijkse collecteweek 
voor cultuur en natuur in de buurt. 
Ook het Eindhovens Muziekcol-
lectief gaat collecteren: 50% van 
het opgehaalde geld is voor de eigen 
clubkas, de andere helft gaat naar 
cultuur en natuur in de buurt.

Onze leden komen weer aan de deur 
met de bekende collectebus. Elke 
gedoneerde euro is bestemd voor 
cultuur en natuur in onze eigen 
regio en 50% voor ons orkest. Wij 
hopen op uw steun!

Kienen
Elke zondagavond organiseert het 
Eindhovens Muziekcollectief een 
kienavond in Gemeenschapshuis de 
Ronde. Wekelijks komen er vanuit 
de buurt en omgeving rond de 100 
kieners op af. Om 19.30 uur start 
het kienen, maar vanaf 17.30 uur 
stromen de vaste bezoekers al bin-
nen. Zij leggen samen een kaartje of 
kletsen wat. Het kienen duurt van 
19.30 uur tot 22.00 uur. Iedereen 
van 18 jaar en ouder is van harte 
welkom om mee te spelen!
De winst (inkomsten - kosten) van 
de avond komt ten goede aan de 
verenigingskas.

Kom luisteren naar het 
Eindhovens Muziekcollectief 

Voor u als particulier bestaat de mogelijkheid om in ons Wijkblad een kleine advertentie te plaatsen 
van maximaal 5 regels en 150 tekens. De kosten bedragen € 5.- per keer vooraf te voldoen voor de 1e 
van de maand waarin de advertentie geplaatst moet worden op de bankrekening zoals vermeld in het 
colofon. De tekst dient aangeleverd te worden op ons mailadres rondhethofke@gmail.com.

47



Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX  Eindhoven

040 - 281 13 39
info@tuincentrumsoontiens.nl
www.tuincentrumsoontiens.nl

Natuurlijk de tuin in!

Het groenste tuincentrum

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

Fitness voor iedereen

•	 Fitness
•	 Pilates
•	 Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
•	 Niet	Aangeboren	Hersenletsel
•	 Overgewicht	en	obesitas
•	 Diabetes

Voedingsdeskundigen
•	 Gezond	eten
•	 Overgewicht
•	 Ondergewicht

Fit!vak	Preventiecentrum
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 - 281 4317
info@fitther.nl
www.fitther.nl

tel: 06 10150651
tel: 040 2820544

Orteliusweg 14
Eindhoven



Ruim 3 jaar verbeterde veiligheid 
door zichtbaarheid in de wijk!

Op 23 maart jongstleden was het 
alweer drie jaar geleden dat het 
Buurtpreventieteam ’t Hofke van 
start ging. Vanaf dat moment heeft 
een team enthousiaste vrijwilligers 
bijna elke dag een rondje gelopen 
door de wijk. Hierdoor is er meer 
dan 1900 uur extra aandacht voor 
veiligheid geweest in de wijk.
De buurtpreventen hebben namelijk 
als primair doel het bewustzijn voor 
veiligheid in de wijk te vergroten en 
daarnaast hebben zij een signa-
lerende functie voor bewoners, 
gemeente en politie.
In de rondjes loopt men telkens met 
zijn tweeën in het gebied tussen de 
spoorlijn Eindhoven-Venlo, ’t Hofke 
en de Loostraat. Sommige mensen 
kiezen dan voor een vaste partner 
om mee te lopen, anderen laten dat 
over aan de beschikbaarheid van de 
buurtpreventen. De een loopt één 
keer per maand en de ander graag 
wat meer.

Door de zichtbare aanwezigheid 
in de wijk, het overleg met onze 
wijkagent, de gemeente en het leef-
baarheidsteam van ’t Hofke, hebben 

we de afgelopen jaren aantoonbaar 
bijgedragen aan de veiligheid en 
leefbaarheid in onze wijk. 
Het aantal meldingen van inci-
denten loopt gestaag terug en bij 
specifieke vragen weten bewoners 
en politie ons te vinden.

Naast de rondes door de wijk 
worden we ook voor speciale acties 
gevraagd, zoals de recente samen-
werking met de Buurthelden.
Deze prachtige resultaten komen 
door de inzet van een groep van 
ongeveer 38 enthousiaste vrouwen 
en mannen waarvan 2/3 van hen al 
vanaf het begin lid van de groep is. 
Het is een gemêleerd team waarvan 
de leeftijden variëren van jong tot 
iets minder jong en door de jaren 
heen is men elkaar goed gaan ken-
nen en aanvullen. 

Wilt u ook graag een steentje 
bijdragen aan de leefbaarheid en 
veiligheid in onze wijk? Er is nog 
ruimte voor nieuwe buurtpreventen 
die graag op een zaterdag of zondag 
een rondje lopen en zich hiermee 
voor één of twee uur per maand wil-
len inzetten. Wilt u meer inlichtin-
gen over de mogelijkheden, neem 
dan contact op via: buurtpreventie-

hethofke@gmail.com. 
Wij bespreken dan graag de mo-
gelijkheden en beantwoorden uw 
vragen in een persoonlijk gesprek.

Willem-Jan Span en Ad Krielen,
Coördinatoren Buurtpreventie 
’t Hofke.

(De bijgaande foto is genomen op 
23 maart 2015 toen het eerste 
koppel, Ad van Lieshout en Rinus van 
Spreeuwel, hun ronde deed)

Buurtpreventie ’t Hofke

jeugdhoek

Voor Tongelrese jongens en meisjes, die een centje 
willen bijverdienen.

Heb je moeite met het maken van huiswerk, leren en/of 
het begrijpen van de lesstof? Dan kan ik je vast helpen! Ik 
ben Lisa de Beijer, 17 jaar en zit in 6 gymnasium van het 
Lorentz Casimir Lyceum; ik volg de profielen NT en NG 
met informatica. Graag kom ik kennis maken en kijken wat 
ik voor jou kan betekenen. 
Bel of mail naar 06 311 52 971 of lisa.debeijer@gmail.com

Beste Ouders,
Wilt u graag een keertje samen uit? Dan wil ik met veel
plezier op uw kind(eren) passen! Mijn naam is Amber Nuijts, 
ik ben 17 jaar oud, zit in 6 vwo van het Lorentz Casimir 
Lyceum en woon in de wijk Beauregard. Ik ben dol op 
kinderen, de leeftijd maakt niet uit!
Gezellig knutselen, voorlezen en dan naar bed brengen, dat 
doe ik allemaal met plezier. En ik kan ook nog eens hele 
lekkere pannenkoeken bakken ;). Bel mij op het nummer: 
040- 2110322. 
Of stuur een mailtje naar: a.nuijts@gmail.com.

49



S L E c H T G E M u T S T G M F P M A N

N S R E O E R K N A L T I O H P L O E G

E T V V O L L E y B A L c L u B A E B M

R I O E S N L O E F E N E N L P T D u O

G c O L B L D Z R O F I D u P E E E I R

S K R Z u T O E V T T O S V V P N R T G

N E R H I N u E R I N H E E E E L S E E

E R T I D N G I L T E O R I R R A c N N

M N G I E R T O N R u B c O L P B H K M

O A G G E L c u K F q S M D E E E A A I

K E G E S c H E I D E N S G N S L P N D

N E W N O R B E I G R E N E I I T Ij T D

I N T R E K K I N G F A S A N T E E K A

O N B E T R O u W B A A R T G A D I N G

De overgebleven letters vormen een KLEDINGSTUK

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart 
met uw naam, adres en telefoonnummer en stuur 
deze naar de redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke, 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons email-
adres: rondhethofke@gmail.com).
De oplossing van deze puzzel dient vóór 25 mei 2018 
in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
welke beschikbaar is gesteld door een van onze adver-
teerders of door het wijkblad.

Oplossing van vorige maand is: oefenschip
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Beau wernaart 
Mortierlaan 71
5641 WB Eindhoven 

De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ’t Hofke, Ans Verheijen neemt contact 
met u op om de prijs te overhandigen.

woordzoeker Mei

AANGEPAST
BEZONDIGEN
BLUSHER
BREVET
BROCCOLI
BUITENKANT
EGGEN
EINDCONTROLE
EISER
ENERGIEBRON
ERVOOR

FLEUR
FOEILELIJK
FREQUENT
GADING
GESCHEIDEN
GIERTON
HEVIG
HOOSBUI
HULPVERLENING
INKOMENSGRENS
INTREKKING

KRIELHEN
MAANDVERBAND
MOEDERSCHAP
MORENE
MORGENMIDDAG
OEFENEN
OERKNAL
ONBETROUWBAAR
ONDERTUSSEN
ONTHULLEN
PLATENLABEL

PLOEG
ROESTEN
SANTE
SLECHTGEMUTST
STICKER
TOUPEREN
TUINFEEST
VOLLEYBALCLUB
WEERGEVOELIG
ZINTUIG
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                Tongelresestraat 35  -  5613 DA  Eindhoven  -  0402452588  -  �etsvandewijgert@outlook.com  -  facebook.com/�etsspecialistvandewijgert

Reparatie en parkeren graag achterom via de Lakerstraat.

    Wij zijn gespecialiseerd in elektrische-, en stads�etsen. 

Batavus / Gazelle / Loekie / Sparta

Bij reparatie kunt u gratis gebruik maken van een leen�ets.

Yoga voor ontspanning, balans, 
herstel en nieuwe energie.

Ontspanningsyoga, 
volg 3 kennismakingslessen 

voor €28,50 of kies 
voor individuele begeleiding.

Info en aanmelden: 
Corina van Dommelen

  ’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
   040-2840430 & 06-27055614

www.pranayogastudio.nl

15 
jaar

Computers - Internet - Netwerken - Software
Randapparatuur - Reparatie - Onderhoud - Etc.

Zandkever 49 - Eindhoven
Tel: 040-2821390

Al meer dan 15 jaar
betrouwbaar en betaalbaar

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

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

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



Een behandeling in mijn salon staat synoniem 
voor rust en verzorging van lichaam en geest. 

In een ontspannen omgeving waar persoonlijke 
aandacht en kwaliteit hand in hand gaan.

✔ persoonlijk advies
✔ iedere huid is anders
✔ verzorging in de salon en thuis
✔ producten op basis van aloe vera
✔  acné specialisatie/vergoeding via

zorgverzekering mogelijk

Hanne Retera ❘ salon voor huidverzorging
Haagbeemd 61, 5641 NB Eindhoven

Telefoon 040 281 15 45
www.schoonheidssalon-hanne.nl

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

T +31 (0) 40  281 41 50  |  E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL


