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de wandelvierdaagse
Door vader en
dochter!

Klaar voor de start

Sectie-C

Wasvenboerderij

Zeepkistenrace op
de Celebeslaan

Interview met Franka van Lent,
van graficus naar kunstenaar

Veel leuke zomerse activiteiten
bij het Wasven!

Kom onze selectie
rosé’s proeven op

5 juli
13-14on-1
tvang
en

10%

kassakorting!

SANTOCCI LIMONCELLO
0,7L van € 19,95 voor

€ 16,95

0,7L van € 12,95 voor

€ 10,95

0,7L van € 18,95 voor

€ 16,95

voor

€ 15,95

APEROL

YENI RAKI

GLEN TALLOCH
1L van € 17,45

Geldig van 1 juli t/m 31 aug.

Tongelresestraat 404, 5642 NH Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89, : De-Bottel-Dranken
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Tabaksspeciaalzaak

RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

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

Voor al uw bloemen en planten!

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

ANDRÉS

FLOWER CORNER

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 • ﬂowercorner1952@outlook.com

Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven
Voor informatie of het
maken van een
afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078

van de Redactie
Dit is het juni/juli nummer van
Rond ’t Hofke, het tweede wijkblad
volledig in kleur. Het lijkt in de
verste verte niet meer op het ons zo
vertrouwde zwart/witte wijkblad.
Het ziet er heel fris uit en ook de
advertenties mogen gezien worden.
Voorheen werden alleen bij hoge
uitzondering artikelen in kleur
afgedrukt, soms om de foto’s beter
tot hun recht te laten komen, of we
wilden met kleur extra aandacht
vragen voor een gebeuren. Het
decembernummer moest altijd een
kerstsfeer uitstralen, dus dan werd
de voorpagina altijd een kleurendruk. We gingen ook altijd heel
zuinig om met kleurendruk, want
kleurenpagina’s waren kostbaar. En
nu het hele blad volledig in kleur?
U denkt misschien wel: ”Hoe kan

’Rond ’t Hofke’ nauwelijks duurder
dan het oude zwart/witte wijkblad.
We hebben wel afscheid moeten nemen van drukkerij H. v. Laarhoven
uit de Waldeck Pyrmontstraat, we
moesten naar een andere drukker.
Dat was minder leuk. Drukkerij Van
Laarhoven was zo vertrouwd.
Meer dan 15 jaar hebben we bijzonder prettig met hem samengewerkt.
Een woord van dank is hier zeker op
zijn plaats.

dat?” Ja, wij dachten ook dat dat
voor ons onbetaalbaar was. Maar
tot onze verbazing is dit kleurrijke

Wat vindt u ervan?
Soms horen veranderingen bij de
tijd, maar we willen ook dat iedere
verandering een verbetering is.
Daar streven wij naar. Wat voor ons
belangrijk is, is dat onze lezers de
verandering prettig vinden en
daardoor met nog meer plezier 

Colofon
Rond ’t Hofke is een zelfstandig
wijkblad en wordt verspreid in de
wijk Oud Tongelre.
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Bergen Taxi Eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
BERGE

N

Mooi
EigenWens

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

Mooi en

onderhoudsvriendelijk

wens
Maatwerk
Maatwerk naar

persoonlijke

meer dan

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

& traditie

Tabaksspeciaalzaak behaNdeleN
Natuurlijk

Natuurgeneeskundig therapeut
RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Daalakkersweg 22
5641 JA Eindhoven
Telefoon: 06 16654708
Lid BATC, TBN
vergoeding
diverse zorgverzekeringen

henriettetoeter@gmail.com
www.natuurlijkbehandelen.nl

ons wijkblad lezen. Daarom onze
vraag: „Wat vindt u ervan?” Na zo’n
ingrijpende wijziging zijn wij heel
benieuwd naar uw mening. Het kan
ook dat u met heimwee terugdenkt
aan het grotere zwart/witte wijkblad.
Laat ons eens weten wat u ervan
vindt, dat kan per e-mail: Rondhethofke@gmail.com of via ons
redactieadres: ’t Oude Raadhuis,
t.a.v. wijkblad Rond ’t Hofke,
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven.
De gehele aanloop naar deze verandering was voor onze werkgroep

en zeker voor onze voorzitter een
drukke en hectische tijd. Maar we
hebben een goed vooruitzicht, want
we hebben een maand vakantie.
In juli verschijnt er geen wijkblad.
Heerlijk, even geen verplichtingen. Wat persé nog gedaan moest
worden, is gebeurd. We kunnen nu
onbezorgd gaan genieten. Waarschijnlijk staat u ook zo’n heerlijke
periode te wachten, dus:
Wij wensen u een hele fijne vakantie toe!
Tot in augustus.
Veel leesplezier.
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wijkblad
Rond ’t Hofke
In een nieuw
jasje!

Foto-impressie

Sectie-C

Regerend Deken

Koningsspelen de Boog en
Meimaandviering Loostraat

Interview met Koen Geerts,
kunstschilder

Installatie Frank Hilt
op 7 mei 2017

Uitreiking eerste vernieuwde ’Rond ’t Hofke’.
Bij zo’n metamorfose, een kleiner
formaat en volledig in kleur, vonden
wij dat het eerste nummer officieel
uitgereikt moest worden. We hoefden er niet lang over te denken wie
deze eer toekwam. Dat werd ons
oudste werkgroepslid Jan Paulussen. Op donderdag 18 mei kreeg
Jan het eerste gekleurde wijkblad
aangeboden. Met dit gebaar willen
wij benadrukken dat we het zeer
waarderen dat Jan op zijn 83ste nog
zoveel voor ’Rond ’t Hofke’ doet.

Dit, ons wijkblad!
Wat een veranderingen, wat een
ontwikkeling, wat een metamorfose. Toen ik pas in Tongelre was
komen wonen heb ik enkele jaren
deel uitgemaakt van de redactie
van Rond ’t Hofke. Pastoor Vogels
was de man die de kar trok. Op
een simpel dubbelgevouwen A4tje
werden de teksten gestencild en
rondgebracht.
Wie weet nog hoe dat ging? Primitief! Later werd de kar getrokken
door Doeie Woldhuis. Hij heeft dat
vele jaren op een voortreffelijke
wijze gedaan en een volgende ont-

wikkeling ingezet: een blad dat algemeen waardering oogstte, zowel
wat uitvoering als inhoud betrof.
Dan volgt de huidige redactie die,
behalve voor een duidelijk inhoudelijke verbetering en verbreding
van de informatie, ons nu verrast
met een geheel vernieuwde uitgave.
Terug naar het dubbele A4 maar in
een vorm die geweldig mooi is en
heel aantrekkelijk om ter hand te
nemen en te lezen. Compliment!
Veel succes en houd het vol!
Frits van Geffen
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de Wisselpen
Hallo, mijn naam is Tanja Kole deze keer is de Wisselpen voor mij,
maar ik ben geen schrijver, ik ben meer van het beeld.
Als grafisch vormgever heb ik het eerste ontwerp gemaakt voor dit nieuwe wijkblad, vandaar dat de
wisselpen deze keer bij mij kwam. Paul heeft de opmaak overgenomen en zorgt ervoor dat het blad er
iedere maand mooi uitziet. Sinds 2002 wonen Raymond en ik op de Wolvendijk. Van oorsprong ben
ik een echt Zeeuws meisje. Intussen voel ik me helemaal thuis in Brabant maar ik mis wel de zee, het
weidse uitzicht, de grijs/blauwe kleuren en natuurlijk de zilte lucht. Alweer 22 jaar geleden ben ik na
mijn opleiding aan de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven begonnen met Oranje Vormgevers, grafisch ontwerp. Intussen werken wij met 5 mensen en maken vooral veel boeken, tijdschriften, websites enz. Oranje Vormgevers zit op de Willemstraat, midden in het centrum van Eindhoven en
samen met Truus (de hond) wandelen wij vanuit het groene Tongelre daarheen. Die mix van stad, dorp
en groen, dat vinden wij heerlijk aan Tongelre.

We gaan
graag weg met ons
campertje, Noorwegen is een favoriete
plek, maar mooie
natuur is
ook in Tongelre!
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Ik geef de wisselpen door aan Anny Smits

de Tongelrese
Keuken
Een heerlijke salade voor de lunch of bijgerecht bij
een BBQ

Avocado - papajasalade met mango
Voor 4 personen
Ingrediënten
* 2 rijpe avocado’s
* sap van een halve limoen
* 2 papaja’s
* 50 gram sla melange
* verse koriander
Voor de dressing
* 1 rijpe mango
* 1 el rijstazijn of 1 el witte wijnazijn
* sap van 1 limoen
* 1/2 theelepel olijfolie
* 2 eetlepels sesamzaadjes
* stukje verse gember van 1 cm fijngehakt
* 1 theelepel vloeibare honing.
Bereiding
1 Maak eerst de dressing. Schil de mango en verwijder
de pit. Snijd het vruchtvlees fijn en pureer dit samen
met de azijn, olie, gember, honing en limoensap

Betreft markt Tongelre

in de keukenmachine tot een dunne saus.
2 Halveer en schil de avocado’s en verwijder de pitten.
Snijd ze in de lengte in plakken en besprenkel met
limoensap om kleuren te voorkomen.
3 Rooster de sesamzaadjes in een droge koekenpan.
4 Halveer de papaja’s en schep de pitjes eruit. Schil ze
en snijd ze in plakken. Leg ze op de borden, samen
met de avocado en de sla. Schenk de dressing erover
en garneer met de koriander en de geroosterde sesamzaadjes. De papaja is eventueel te vervangen door
een verse ananas.
Geniet ervan en wij wensen u een een smakelijke
en zonnige vakantie.
Clasine Batenburg en Jack Hanssen

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

Beste bewoner(s),
De donderdagochtendmarkt aan de Generaal
Bothastraat is verhuisd naar de Tongelresestraat/
Rietvinkstraat op het parkeerterrein naast Blokker.
Omdat u op marktdagen geen gebruik kunt maken van
het parkeerterrein naast Blokker, wijzen wij u op de
gratis parkeergarage aan de Crabethstraat.
De overige parkeerplaatsen en parkeerterreinen zijn
gewoon bereikbaar en te gebruiken.
Als nog vragen heeft, neem dan contact op met
projectleider Rogier van der Molen, telefoonnummer
040-238 6757 of e-mail: r.vd.molen@eindhoven.nl
of met marktmeester Erwin Retera, telefoonnummer
040-238 2515 of e-mail: e.retera@eindhoven.nl.

De Luistervink
Hij is een fan van radio Veronica
en daar ligt ook de link
want hij zingt alle tophits na
zo gaat dat met een… Luistervink.
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk
Zijn jullie op zoek naar kinderopvang:
Rust, dezelfde omgeving als thuis,
Structuur, altijd dezelfde begeleiders,
Kennis, professionele opvoeders,
Kleinschalig, één verticale groep,
dan zijn jullie van harte welkom.
Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064
Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Jouw Haar is Onze Passie

Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Profiteer nu van

extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs
Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

in gesprek met...
Mariëlle de Moor
„Ik wil hier echt nooit meer weg”
heb ik mijn eigen salon. De eerste
tien jaar nog op de oude locatie van
mijn moeder in de Hofstraat en de
laatste 2½ jaar hier aan de Ortheliusweg. Haarmode Mariëlle bestaat
nu dus precies 12½ jaar. Net zoals
mijn opa heeft mijn vriend Wilco
de garage omgebouwd tot een
moderne kapsalon aan huis. Zo kan
ik zowel mijn grote hobby uitoefenen als voor de kinderen (4 en 6)
zorgen. Daarom lopen de openingstijden parallel aan de schooltijden
en als de kinderen vakantie hebben,
ben ik ook dicht.”

van de klant tegemoet te komen.
En dat zijn zowel dames, heren als
kinderen. Wij zijn geen kinky salon,
maar als iemand een volledige
metamorfose wil ondergaan, vind ik
dat ook een leuke uitdaging. Of als
ze iets bijzonders willen vanwege
een speciale gelegenheid, hanteer ik
graag de stijl- en krultang.”

Dan merkt Mariëlle op dat ik nog
geen slok van mijn thee heb genomen. „Smaakt hij niet, was het de
verkeerde soort?” Ze is zo bevlogen
met haar vak bezig dat ik er gewoon
geen erg in gehad heb, verontschuldig ik me. Oh ja, nog een vraagje:
sta je alleen in de zaak of heb je ook
medewerkers in dienst?
Het valt me op hoe helder en licht
„Nee, ik werk alleen. Maar er
de ruimte is. „In mijn herinnering
zaten mijn moeder en tantes onder komen wel stagiaires bij me in de
salon om het vak te leren. Voor na
de droogkap met een sigaretje
terwijl op luide toon de gesprekken de zomervakantie hebben er zich
weer twee aangemeld. Ik vind het
„Mijn moeder Thiely had een eigen werden voortgezet. Permanenten
schitterend om hen de kneepjes van
en watergolven zijn termen uit die
zaak aan de Hofstraat. Opa tohet vak bij te brengen, ik kijk ernaar
tijd die ik me nog herinner.” Met
verde aan het eind van de inrit een
moderne kapsalon tevoorschijn. Zo andere woorden: is het nog zo of is uit om mijn passie voor het kapkon zij zich volledig richten op haar er veel veranderd in het metier? „Ja, persvak over te brengen.”
En hoe gaat het nu met Thiely, jouw
dat kun je wel zeggen, het permatwee grote passies: het kappersvak
en de opvoeding van de kinderen. Al nenten en watergolven wordt steeds moeder?
„Elke zaterdagmorgen mijn vaste
minder. Het is veel meer knippen,
heel vroeg mocht ik mama meeklant. Trouwens mijn hele familie
helpen in de zaak. In het begin was uitgroei bijwerken, haarkleuringen
woont in deze buurt, ik ben een
het koffiezetten, later watergolfrol- en föhnen.”
echte Tongelrese, voel me er zo
letjes aangeven en assisteren bij de
thuis, zo op mijn gemak, ik wil hier
Er zijn nogal wat kapperszaken
kleuringen. Ik vond dat prachtig.
echt nooit meer weg.”
Zoiets wilde ik ook. Maar toen mijn en salons, is de concurrentie niet
moordend? „Nee, dat valt wel mee.
moeder vanwege gezondheidsproMariëlle, daar houden we je aan!
blemen in 1999 haar vak niet meer Elke zaak heeft zijn eigen klantenPaul Brans
kon uitoefenen was ik uiteraard nog kring. Dit is letterlijk en figuurlijk
een buurtsalon. Dat wil zeggen:
te jong om
mijn klanten komen direct hier uit
haar op te kunnen volgen. Ik wilde
de buurt en er wordt ook volop gezo graag kapster worden dat ik in
contact
mijn vrije tijd als hulpje aan de slag buurt. Ik wil dat het gezellig is met
Haarmode Mariëlle
thee en koffie. Als dan een klant
ging in diverse salons in de buurt.
Ortheliusweg 14
Na mijn opleiding heb ik gedurende met een blij gezicht naar buiten
Eindhoven
twee jaar in andere zaken de nodige loopt, ben ik ook gelukkig. Ik proTel. 0610150651
beer zoveel mogelijk aan de wensen
ervaring opgedaan en vanaf 2004
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Je de kaas niet van
het brood laten eten!

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

Tongelrese
Natuurwijzer
Ruiten zijn vaak fataal!
Ik schrok even van een boink! Nee
hè!? Het was een doffe knal. Het
was een jonge zanglijster die het gevaar van een raam nog niet kende.
Ik liep er snel naartoe. De onervaren
vogel lag op apegapen op de grond.
Zijn nek leek niet gebroken. Versuft,
met een angstige blik, keek de
toekomstige zanger mij aan. Mijn
inziens ging hij het wel redden.
Ik heb ‘m op een tak boven in een
donkere struik gezet. Daar kan ie
van zijn raambotsing bijkomen zonder het gevaar te lopen alsnog prooi
te worden van een kraai, ekster of
kat. Vaak loopt het niet goed af met
vogels die tegen een ruit vliegen.
Je ziet vaak nog een afdruk door de
talg uit de veren van de vogel op het
raam als aandenken.
Zo vliegen honderdduizenden
vogels in Nederland zich dood tegen
de glazen gebouwen en ruiten,
meestal met fatale afloop. Best wel
jammer.
Weer een probleem minder.
De Celebeslaan is een fietsstraat
geworden. Het snelle asfalt voor de
fietsers is helaas ook voor nachtelijke automobilisten een racebaan.
Het water van de straat loopt naar
de zijkanten en kan zo in de bodem
zakken. Alle stoepranden en putten

zijn verdwenen, wat een geluk is
voor de kleine zoogdieren en amfibieën, die er voorheen nogal eens in
vielen, met de verdrinkingsdood tot
gevolg.
In dat kader is in de straat van
tevoren nog wel een driejarige proef
gedaan met verschillende soorten
uitklimvoorzieningen. Dit was in
samenwerking met RAVON, de
gemeente Eindhoven, het Rioolbedrijf en de natuurwerkgroep van ‘t
Wasven.
Die resultaten zijn gebruikt in
een landelijk onderzoek. De beste

Bruine kikker klimt uit put door
gebruik van een uitklimstrip. Foto: KvG

uitklimvoorziening wordt nu overal
waar nodig toegepast. Maar het
mooiste zou zijn om de betonnen
putten in de fabriek al te gieten met

Aalscholver Foto: Björn Fredriks

een uitklimvoorziening erin. Maar
ja, wie ben ik?
Gelukkig is het gevaar voor het
invallen van kleine dieren en
amfibieën in putten in de Celebeslaan verleden tijd. Dat is dus een
probleem minder!
Er kan weer een generatie groot
worden!
Vorig najaar is de Lorentzvijver aan
de Celebeslaan leeggepompt om
van de schadelijke zonnebaars af te
komen. Deze invasieve exoot vreet
zo’n watertje helemaal leeg. Geen
enkel kikkervisje, waterinsect, salamander- of libellenlarve overleeft
deze rover, met alle gevolgen van
dien, namelijk einde biodiversiteit.
Gelukkig is de vijver nu nog steeds
visvrij en je ziet dat er weer volop
leven in zwemt, soorten die hier van
nature thuishoren. En het krioelt
van de dikkopjes van padden en
bruine kikkers en ook zwemmen
er weer salamanders. En heel veel
kleine waterinsecten. Dat is goed
om te zien als natuurliefhebber en
beheerder.
Nu moet er natuurlijk niet weer
iemand, onwetend toch maar weer
vissen in de vijver loslaten. Dat is
dus echt niet de bedoeling, in geen
enkele vijver of ven in de 

Sperwer Foto: KvG
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vrije natuur! Gelukkig kan in ieder
geval hier weer een generatie groot
worden. En ik hoop de volgende
jaren ook.
In balans
Misschien heb je het al gezien of
gehoord. Het eerste paar ooievaars
woonde op Tongelre’s grondgebied.
Bij de spoorovergang van de Loostraat kijkend richting Nuenen op
de spoorboog. Daar rijden dagelijks
tientallen treinen onderdoor. De

ooievaar zal het gewend zijn.
Het nest moet wel in balans zijn.
Anders hebben deze kinderbezorgers een probleem als de jongen
groter worden. Helaas is het broedsel in Tongelre toch mislukt. Het is
natuurlijk geen optimale plek om je
kinderen groot te krijgen.
Als je er komt, moet je maar eens
kijken.

Nest bij Nuenen. Foto: Tineke Koeneman

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek.

Tuintip van juni: Dorstige tuinplanten
Door Jeroen Soontiëns

water dat u geeft. Geef de potten
en bakken minimaal twee keer per
week water, maar natuurlijk wat vaker bij warme perioden. Hoe groter
een plant ten opzichte van de pot,
des te vaker heeft ie water nodig.
Een gazon hoeft alleen tijdens
zomerse perioden besproeid te
worden. Voor een normaal gazon is
tweemaal per week voldoende. Een
pas ingezaaid gazon of van graszoden heeft natuurlijk wel wat extra
Geef in één keer zoveel water dat
aandacht nodig. Zo’n gazon moet u
ook de grond onder het oppervlak
elke dag bewateren doordat de zaak
vochtig wordt. Hierdoor krijgen
snel uitdroogt en de wortels van de
uw planten een vochtbuffer en
grasjes nog niet erg diep zitten.
is het niet nodig om dagelijks te
bewateren. Beter één keer per week Water geven doet u het beste met
een zwenksproeier of andere vaste
langdurig water geven dan zowat
tuinsproeier. Hierdoor wordt het
elke dag effe tien minuten.
water over een groot oppervlak
Voor bloempotten en plantenbakken geldt een ander regime. Die zijn verspreid en kan het langzaam in de
meestal totaal afhankelijk van het
bodem doordringen. Met de hand
Water geven in de tuin lijkt een heel
gemakkelijk klusje. Het is echter
niet zo eenvoudig als het lijkt. Het
komt geregeld voor dat planten
staan te verdrogen terwijl de tuinbezitter toch echt zijn best doet zijn
groene haven goed te verzorgen.
Om voldoende water te geven is het
goed om iets meer te weten over de
waterbehoeftes van uw planten.

water geven is voor een hele tuin
geen eenvoudige opgave.
Hagen verdampen veel water
doordat de planten dicht op elkaar
staan. Een druppelslang die langs
de stammen wordt gelegd is een
goede oplossing om de haag goed te
verzorgen.
Een sproei- of druppelslang kunt u
automatisch laten sproeien met een
watertimer. Die kunt u instellen met
een programma naar keuze. Ideaal
voor de vakantieperiode.

Fietsen voor de
WensAmbulance Brabant

IGEN U UIT OM
HOVEN NOD
IN REGIO EIND HET GOEDE DOEL:
LIONS CLUBS
SEN VOOR
MEE TE FIET

Op zondag 2 juli organiseren vijf Lionsclubs uit de regio Eindhoven –
Son – Nuenen gezamenlijk een sportieve maar vooral gezellige
fietstocht in Eindhoven en omgeving met aansluitend een zomerse
barbecue. Het doel is het inzamelen van geld voor de WensAmbulance
Brabant.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Meer informatie is te vinden
op www.fiets-tocht.nl. U kunt zich via deze website ook aanmelden.
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25km – 40km
AFSTANDEN:
3.00h
tussen 12.00h-1
START:
of Eindhoven
: Nuenen, Son
STARTLOCATIE
el om 16.00h
Barbecue & Borr
AFSLUITING:
GF BernadoSe
n
1.) te Eindhove
Blokhut ScouQng
ltlaan (naast nr
OP LOCATIE:
Van Oldenbarneve
e)

xcl. drank bij barbecu

open dag
Waterzuivering
Druk bezochte
Zondag Waterdag

Veel bezoekers
Al voor openingstijd stonden de
bezoekers klaar, ze konden niet
Op zondag 21 mei gingen de deuren wachten om deze zonnige open dag
van de rioolwaterzuivering in Eind- te bezoeken. De parkeerplaats en
hoven open. De landelijke Week van fietsrekken waren snel gevuld en
bleven de gehele dag door druk beOns Water werd afgesloten met de
open dag van Waterschap De Dom- zet. Aan het einde van de dag stond
de teller op zo’n 1700 bezoekers.
mel: Zondag Waterdag. Onder het
Bij de tips en tops op de borden
motto ’Op reis naar De Dommel’
waar bezoekers reacties achter
zagen bezoekers met eigen ogen
waar het vieze rioolwater van Eind- konden laten stond het vol met
hoven en omgeving blijft en leerden complimenten. „Mooie wandeling
zij wat er leeft in beek en sloot. „Erg met het IVN en rondwandeling over
het terrein. Goede informatie. Duileuk om een keer het terrein op te
delijke en begrijpbare antwoorden,
mogen, we hebben veel geleerd.
ook voor kleuters! De activiteiten
Geweldig werk wat ze hier doen”,
voor kinderen waren erg leuk”.
aldus een bezoeker.

HET VOSSENHOL SPORTEVENEMENT
Zaterdag 22 juli
voor kinderen tussen 4 en 14 jaar
entree 1 euro
Inschrijven kan tot 7 juli op Avondroodstraat 40:
dinsdag 09.00 - 12.00 uur
woensdag 10.00 - 14.00 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur
Omdat we flink gaan bewegen krijg je limonade en
een snack. Bij erg slecht weer schuiven we het gewoon een week op. Het gaat door bij 10 deelnemers.
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Ik BIed u topkwalIteIt tegen de laagste prIjs
Ik traIn doorlopend de nIeuwste stIjlen
tot zIens BIj tradItIons kappers

onze prijzen
wassen - knIppen - drogen 30 mIn*

” 16,00

wassen - föhnen / watergolf 45 mIn*

” 20,00

kleuren InCl. hIghlIghts - drogen - kort haar 90 mIn*

” 27,00

kleuren InCl. hIghlIghts - drogen - lang haar 90 mIn*

” 33,00

wassen - knIppen - föhnen / watergolf 60 mIn*

” 33,00

folIe / Coupe soleIl / kamstraInen - drogen 120 mIn*

” 37,00

kleuren - knIppen InCl. hIghlIghts - kort haar 120 mIn*

” 43,00

kleuren - knIppen InCl. hIghlIghts - lang haar 120 mIn*

” 47,00

folIe / Coupe soleIl / kamstraInen - knIppen 120 mIn*

” 53,00

permanenten - knIppen - föhnen 120 mIn*

” 53,00

woensdagmIddag kIndermIddag knIppen t/m 30 mIn*

” 13,50

* BIj BenaderIng de tIjd dIe we graag aan uw kapsel Besteden
prIjzen van toepassIng In één BehandelIng volstaat

pagelaan 7 I 5641 CB eIndhoven I tel 040-2813679 I www.tradItIons.nl

momenten met
Hart, ziel en handen
ONDER DE MANGOBOOM
Door Wim van de Wiel

Heb jij de komende weken een aantal dagen vakantie
of ga je er een weekje tussenuit om je dagelijkse zorgen
aan de kant te zetten? Misschien heb je zo’n volle agenda
met wat echt gedaan móet worden en kun je voor jouw
gevoel helemaal niet gemist worden. Maar al te vaak
klinken de woorden van Herman van Veen door: „Opzij,
opzij, opzij, we hebben ongelofelijke haast. We moeten
rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan.” Het volgende gebeuren uit „een handvol
verhalen” zet mij aan ’t denken:

je wordt een rijk man. En dan…”
„Ja?”
„Dan koop je langzaam maar zeker
steeds meer mangobomen in de
omgeving, tot je op een goede dag
eigenaar bent van alle bomen in het
land. Je begint een conservenfabriek
waar mango’s worden verwerkt en
ingeblikt. De blikken voer je uit naar
rijke landen in het noorden. Een
groot aantal landgenoten zal dan
werken in jouw onderneming. Maar
jij, jij werkt niet meer!”
„Wat doe ik dan?”

Een zwarte man slaapt in de
schaduw van een reusachtige
mangoboom. Een blanke man komt
voorbij, ziet hem liggen, maakt hem
wakker en zegt: „Sta op, je verluiert
je leven. Klim in de mangoboom en
pluk zijn vruchten.”
„Waarom zou ik die vruchten plukken? De mangoboom laat dagelijks
voldoende vruchten vallen. Die
verzamel ik voor mijn familie. De
rest bewaar ik in de schuur.”
„Je moet ze niet bewaren in de
schuur: Je moet ze naar de markt
brengen en voor veel geld verkopen.”

„Ik begrijp het: het geld kan ik wél
bewaren, dat bederft niet.”
„Nee domoor, je moet het niet
bewaren. Geld moet rollen.”
„Goed, ik zal er een groot feest van
geven voor het hele dorp. En jij mag
ook komen.”
”Nee, nee, nee, geen gefeest. Dat is
weggegooid geld. Je moet het nuttig
besteden.”
„Hoe dan?”
Van het geld dat je verdient op de
markt, moet je eerst één, dan twee
en tenslotte alle mangobomen hier
op het dorpsplein kopen. Niemand
behalve jij mag dan nog aan de
vruchten komen. Wie nog een mango wil eten, moet die bij jou op de
markt kopen. Ik zie het al voor me:

„Jij zult hier, op dezelfde plek
waar alles begon een villa hebben
gebouwd, met een tuin die het vroegere dorpsplein omvat. Tussen twee
mangobomen zul jij je hangmat
knopen en in hun schaduw zul je
rusten.”
„Maar ik rust nu al in hun schaduw,
blanke man!
Leef jij misschien om te werken of
kun je zeggen: „Ik werk om te kunnen
leven”?
Ga eens onder de mangoboom in de
hangmat liggen en mijmer mee: „Is
mijn hobby werken of is mijn werk
mijn hobby, of... zet ik mijn dierbaren
(en mijzelf) op de eerste plaats?”
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Sectie-C
in het Nieuws
In gesprek met Franka van Lent
Door Ans en Sjaak Verheijen

ontdekken. Het liefst werkt zij met
veren van ganzen en zwanen, deze
zijn namelijk nogal stug. Daarentegen zijn de veren van uilen lastiger
te beschilderen.
Franka is geïnspireerd door het sjamanisme, een stroming die uitgaat
van de natuur.
Op onze vraag wat zij met hiermee
bedoelt, vertelt Franka dat sjamanisme betekent hoe je als individu
omgaat met de natuur en het leven
zoals het zich aanbiedt. Zij vindt het
werken met natuurlijke materialen
heel prettig en het geeft haar erg
veel rust.
Afgelopen maand zijn we op
bezoek geweest bij Franka van
Lent die een ruim atelier op
Sectie-C in gebruik heeft. Zij is
in haar nopjes met deze plek en
houdt van de sfeer op Sectie-C.
Franka komt van oorsprong uit
de grafische wereld, waarin ze 18
jaar als ontwerpster werkzaam is
geweest. Het ontwerpen bestond
voornamelijk uit het maken van
logo’s en huisstijlen. Na 18 jaar
vond Franka geen voldoening meer
in haar werk en ging ze op zoek
naar werk waarin ze meer haar
creativiteit kwijt kon.
Zij is begonnen met het geven van
teken- en schilderlessen in haar
eigen huis. Haar leerlingen zijn haar
al jarenlang trouw. Zelf tekent en
schildert zij portretten van mensen
en dieren vanaf foto’s; hier legt
zij haar eigen gevoel in. Franka is
autodidact, m.a.w. zij gaat zelf op
onderzoek uit. Een mooi voorbeeld
hiervan zijn haar beschilderde veren, een techniek die zij zelf moest
16

Persoonlijk krachtschild van Franka

Wij wijzen op de drums aan de
wand die zij zelf gemaakt heeft.
Deze zijn prachtig beschilderd.
Mensen die de drums zagen, waren
er zo enthousiast over dat Franka
besloot drumworkshops te geven.

Beschilderde ara veer met kaketoe

Een drum bestaat uit een frame
met er overheen gespannen een
geprepareerde huid. De huiden
die zij hiervoor gebruikt komen
meestal van geiten, paarden en
herten. Tijdens de eerste dag van
de 2-daagse workshop worden de
huiden gewassen en opgespannen
met henneptouw en daarna moeten
ze twee weken drogen.

Sjamanendrum

Op dag 2 van de workshop worden
de huiden geschoren en wordt er
een drumstok gemaakt van een tak
en wordt het slaggedeelte omhuld
met leer of breisel. Het is altijd
weer verrassend hoe de drum gaat
klinken: elke drum geeft een eigen
klank. Liefhebbers vinden haar op
Facebook en ze komen uit het hele
land voor een workshop.

aan het kinderboek Dappere Dorus
gewerkt. Dorus is uitgevoerd in een
grappige handpop. Het verhaal gaat
over een schildpad die zijn talenten

tijdens een reis ontdekt. Op speelse
manier nodigt Dappere Dorus je uit
om mee op reis te gaan en je eigen
talenten te ontdekken. Het boekje
is zeer geschikt voor klassikaal
gebruik in een kringgesprek.
Info vind je op haar website:
www.frankavanlent.nl.

Franka gebruikt voornamelijk
natuurlijke en dierlijke materialen
die zij van diverse mensen gratis
aangeleverd krijgt. De leveranciers
van de veren krijgen in ruil hiervoor
een beschilderde veer.
Samen met Kirsten Danker heeft zij

contact
Adres: Daalakkersweg
atelier hal 6. 44 (1)
E-mail: franka@Frankavanlent.nl
Site: www.frankavanlent.nl
Telefoon: 06 48820705
Boekje Dappere Dorus gaat op reis,

Training Mindfulness

Graag stel ik me even voor: mijn
naam is Suzan Onstenk-Peeters.
Ik ben 35 jaar geleden geboren
in Arnhem en ben opgegroeid in
Gelderland. In 2002 ben ik voor
mijn studie in Eindhoven komen
wonen. Dankzij de liefde ben ik
in Eindhoven gebleven. Ik woon
samen met mijn vrouw Marieke
en onze kat in Tongelre.
De mindfulness-training die
ik aanbied is de Mindfulness
Based Stress Reduction (MBSR).
Zoals de naam al aangeeft is

het een training waarin je middels opmerkzaamheid je stress
vermindert. Ik geef de officiële
training, zoals de grondlegger van
de mindfulness, Jon Kabatt Zinn,
de training heeft bedoeld. Het is
een training van acht weken met
acht bijeenkomsten van 2,5 uur
en één bijeenkomst van een hele
dag. Deze down-to-earth training
bestaat uit meditatie, educatie,
thuisbeoefening en in het dagelijks leven toepasbare oefeningen.
Het is wetenschappelijk bewezen
(middels hersenscans) dat deze
training o.a. stress vermindert.
Met het aanbieden van mijn
mindfulness-training hoop ik tegenwicht te kunnen bieden in een
maatschappij waarin het lijkt alsof
we 24 uur per dag, zeven dagen
in de week beschikbaar moeten
zijn. Mijn missie is om mensen in
Eindhoven meer bewust te laten
worden van wat er van moment
tot moment in hen omgaat, zodat
zij leren wat zij als mens nodig
hebben om prettig te functioneren
in het dagelijks leven.

Mijn eerste training start op 22
juni 2017 in ’t Oude Raadhuis in
Eindhoven. Als je twijfelt of mindfulness iets voor jou is, raad ik je
aan om eerst een workshop te volgen om te kijken of mijn training
bij je aansluit. Wanneer je graag
meer wil weten over Ons Rustpunt
en de workshops en trainingen die
ik aanbied, nodig ik je van harte
uit om een kijkje te nemen op mijn
website: www.onsrustpunt.nl.
Ik wens je een fijne dag! Ik zie je
graag bij Ons Rustpunt!
Hartelijke groet,
Suzan Onstenk-Peeters,
mindfulness-trainer.

contact
Susan Onstenk-Peeters
Mindfulness-trainer
E-mail: onsrustpunt@outlook.com
Site: www.onsrustpunt.nl
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nieuws van de
Basisscholen
Excursie: De Ontdekfabriek Eindhoven!

Beste wijkbewoners,
Op woensdag 17 mei zijn de groepen 4 van basisschool ’t Karregat
naar de Ontdekfabriek geweest. Ze
hebben een superleuke ochtend gehad waarbij ze in twee rondes met
verschillende technieken hebben
gewerkt.
Eén onderdeel was bijvoorbeeld het
programmeren van een autootje.
Door de juiste volgorde van het bedienen van knoppen konden ze de
auto zo programmeren dat hij door
het zelfgemaakte doolhof liep. Dit
was in het begin nog lastig, maar

toen ze het door kregen ging het als
een speer en bereikte de ene na de
andere auto de eindstreep.
Ook mochten ze een balancerend
dier maken van piepschuim. Met
een mal en een speciaal zaagje konden ze het piepschuim in de juiste
vorm zagen. Het zaagje was heet,
dus er moest goed op de vingers
gelet worden. Met gewichtjes aan
de onderkant en twee wielen aan
de zijkant moest het dier uiteindelijk kunnen balanceren. Ze hebben
ontzettend ijverig aan dit project
gewerkt en de dieren konden uitein-

delijk allemaal blijven staan.

In de pauze werden ze verwend met
een ijsje en wat drinken. Al met al
een leuke en leerzame ochtend.
Dank je wel Ontdekfabriek voor de
goede organisatie!
Met vriendelijke groet,
De IJsberen en de Panters van basisschool ’t Karregat

contact
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Telefoon: (040) 2810326
Email: info@ bs-karregat.nl
Site: www.bs-karregat.nl
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Groep 6 naar de poel
Op dinsdag 23 mei is groep 6 naar
de paddenpoel geweest. We hebben
allerlei beestjes gezien. We hebben
zelfs een kleine salamander gevangen (en uiteraard weer terug gezet).
Ook hebben we een bloem nagetekend. De kinderen vonden het erg
leuk!

contact
Telefoon: (040) 2611760
Email: deboog@skpo.nl
Site: www.dsdeboog.nl

Lieve groet,
Groep 6 De Boog

Leesochtend op de babygroep
We hebben op de babygroep bezoek
gehad van een medewerkster van de
bibliotheek. Ze kwam bij ons met
allerlei boeken. Boeken voor in bad,
voor in de box, om samen in te kijken
en bladeren en om voor te lezen.De
kinderen grijpen ernaar en merken de
vele kleuren en afbeeldingen op. Het
verschil tussen harde en zachte pagina’s leren ze zo ook ontdekken. Zo
worden kinderen al van jongs af aan
vertrouwd met boeken. Het vertellen
over wat een kind op een pagina ziet
is natuurlijk goed voor de taalontwikkeling maar daarnaast ook erg fijn
Babygroep ’t Hofke
om samen te doen.
Linda, Cisca, Anke en Mirelle

Swim to Fight Cancer 040
Beste allemaal,
Ik ben Lisa de Beijer en ik doe op
hoog niveau wedstrijdzwemmen,
binnenkort staan er voor mij twee
heel belangrijke evenementen op
het programma. Het zijn de 25e
PSV Arena Sportemotion Kanaalrace 2017 en Swim to Fight Cancer040; beiden zijn in het Eindhovens Kanaal op 26 augustus a.s.
Ik zwem heel graag, maar liefst
13 uur per week, en openwater
zwemmen heeft een extra speciaal
plekje in mijn hart. De Kanaalrace
wordt georganiseerd door mijn

doel als dit. Ik hoop dat jullie dit
net zo zien als ik en daarom mij,
en daarmee dus alle getroffenen
door deze vreselijke ziekte, willen
steunen, dit kan via sponsoring.
Deze kunt u afgeven op Bandalaan
14. U kunt altijd contact met mij
opnemen via 06-31152971 of
lisa.debeijer@gmail.com.

eigen vereniging (PSV) en komt
na jaren in Oirschot eindelijk
weer terug naar Eindhoven. Na
de 1 en 5 kilometer die ik tijdens
deze wedstrijd ga zwemmen, zal
ik voor Swim to Fight Cancer040
ook nog 2 kilometer zwemmen en
hiervoor zoek ik sponsoren. Al het
opgehaalde geld, samen met mijn Alvast heel
eigen bijdrage, gaat naar kankererg bedankt,
onderzoek en elke bijdrage, hoe
Groetjes Lisa
klein ook, zal helpen eens de strijd
tegen kanker te winnen. Ik zwem
al jaren en ben heel trots dat ik dat
nu in kan zetten voor zo’n mooi
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de Avondvierdaagse
Hallo, wij zijn Stefan en Kitty Oosterbosch, vader en
dochter. De Kennedymars in Someren is ons grote doel,
waar we nu al maanden voor in training zijn. Elke zondag
maken we een flinke wandeling van 20-30 km., maar om er
nog een extra schepje bovenop te doen hebben we ons dit
jaar voor het eerst ingeschreven voor de Avondvierdaagse
van Tongelre.
En als je in training bent voor de
Kennedymars, dan moet je ook
gaan voor de grootste afstand van
de Avondvierdaagse natuurlijk! We
gingen voor de 12,5 km.
Door omstandigheden konden we
niet om 18:00 uur starten, maar
pas om 18:45 uur. Startten we als
laatste en kwamen we ook weer
als laatste over de finish. Alleen de
derde avond hebben we vroeg kunnen starten. Het was vanaf de eerste
dag al geweldig om te zien hoe hard
de vrijwilligers werkten en vooral
het plezier dat ze uitstraalden. Elke
dag begon je de avondwandeling
met een warm welkom, gezellig
praatje en veel succes-wensen.
Tijdens de wandelingen leerde je
ook de mensen langs de straten en
bij de posten een beetje kennen, bij
de ene vrijwilliger mochten we even
mee snoepen uit de grote zak met
spekjes, terwijl we bij de ander nog

Dat de sfeer erg goed was en de
tochten erg gezellig waren, is wel
duidelijk. Maar ook de tochten zelf
waren erg mooi, afwisselend en
verrassend. Zo leer je jouw eigen

Broedende zwaan in het Dommeldal

even stonden te buurten of moppen
uit gingen wisselen. Aan het einde
van elke wandeling kwamen we
weer in het Oude Raadhuis en werden we verwelkomd met een warm
applaus van de gezellige groep
vrijwilligers, die ons elke avond van
harte uitnodigden om nog even gezellig na te buurten in het zonnetje

Eckarddal met een mooie tuin
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(en daar zeiden we uiteraard geen
„nee” tegen).

woonomgeving toch echt anders
kennen.
15-5-2017, de eerste avond
De eerste avond begon al goed.
Nog voor de eerste post ben ik mijn
controlestrip verloren. Gelukkig
konden de stempels ook op de
deelnamekaart. Bij de Plus stond
een kraampje waar ook drankjes
werden uitgedeeld. Leuk initiatief
van de Plus.
Verder gelopen tot de oversteek bij
de Ruysdaelbaan. Daar stond een
verkeersregelaar die een automobilist staande moest houden; deze
persoon kwam nogal agressief over.
Nou, … als ik die automobilist was
zou ik echt wel stoppen. Ze reageerde kordaat en strak. Goede actie.
Binnen de wijk was de tocht nogal
wat zigzagwerk, maar toen we bij
de DAF-fabrieken richting Geldrop
door Riel liepen, werd de omgeving

door weinig mensen gelopen, dus
uiteindelijk loop je het laatste stuk
alleen.Na de derde dag gaat het
lopen steeds gemakkelijker (of de
route wordt korter of de conditie
gaat omhoog?).
Weer een succesvolle route.

De derde dag zijn we vroeger vertrokken en zijn ook andere wandelaars tegengekomen

wel heel erg mooi. Prettig lopen
door een stukje natuur waar veel
konijnen en vogeltjes zijn te spotten.
Op de routebeschrijving werd af en
toe de tussenstand in kilometers
aangegeven. De tocht was ook afwisselend: stoep, asfalt en zandweg.
Deze afwisseling was erg prettig.
Doordat we wat later zijn vertrokken hebben we niet veel mensen
gezien. Op de Zeggeweg hebben we
wel een schoolklas ingehaald.
Bij basisschool ’t Karregat stonden
mensen ons zelfs aan te moedigen.
16-5-2017
Route door het Eckartdal. Vanaf
De Bochten ben ik nog nooit het
Eckartdal binnengelopen. Indrukwekkend mooi. Daarna een stuk
Dommeldal. Veel eenden, konijnen en ander wild gezien. In het
Dommeldal hebben we nog een
zwaan zien broeden. Hier hebben
we op gepaste afstand een foto
van gemaakt om de zwaan zo min
mogelijk te storen.
Terug in de bewoonde wereld bleek
het duidelijk hondenuitlaattijd te
zijn. Veel honden met hun baasjes
tegengekomen.
Laatste post bleek al naar huis. Nadeel van het te laat vertrekken. We
hebben een foto van de postlocatie
gemaakt, maar bij terugkomst bleek

dit niet nodig.
Wij kwamen als laatste binnen, de
organisatie had het zichzelf gezellig
gemaakt op het terras achter het
Oude Raadhuis. We hebben nog
even gezellig nageborreld.

18-5-2017
De vierde route ging grotendeels
door de stad. Hoewel veel door de
stad werd gelopen bleken er toch
nog veel verrassende paadjes tussen
te zitten, waardoor je toch weer
door een stukje natuur liep.
Bij de Karpendonkse plas waren
mensen bezig een luchtballon klaar
te maken voor een vlucht, later
konden we de ballon hoog in de
lucht zien.
We kwamen als laatste binnen bij
het Oude Raadhuis, onder enthousiast applaus werden we weer
verwelkomd. Flinke bos bloemen
gehad en natuurlijk de medaille met
een grote nummer 1 erop, onze allereerste Avondvierdaagse zat erop
en was superleuk geweest.
Uiteraard sloten we de avond af,
zoals we alle avonden al hadden
afgesloten: met een drankje tussen
de vrijwilligers.

17-5-2017
Route door Nuenen via het strandbad Nuenen. Deze tocht is meer
door bewoond gebied, maar ook
hier zijn er straatjes waar ik nog
niet eerder ben geweest.
Twee keer fout gelopen; toch nog
wat bonuskilometers gelopen.
Vroeger vertrokken waardoor we
Beste organisatie: dank jullie wel en
toch meer wandelgroepen hebben
ingehaald. De 12,5 km. Wordt maar tot volgend jaar!

Toch even blijven hangen bij een controlepost. altijd gezellig
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wijkcentrum
't Oude Raadhuis
Service Punt Oude Raadhuis
Wat is Service Punt? Op het Service Punt kunt u terecht
met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld
vragen over wonen, uitkeringen, financiën uw leefomgeving, zorgvragen en hulp bij het invullen van formulieren
en bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Zo is het mogelijk dat u van b.v. een overheidsinstantie
of energieleverancier een brief of een formulier ontvangt,
waarmee u door het taalgebruik misschien geen raad
weet. Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien nodig kunnen
we samen actie ondernemen. Uw privacy staat hierbij
centraal.
Voor wie? Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.
Waar en wanneer? Iedere maandagmorgen van 10.00
tot 11.00 uur is er iemand aanwezig op ’t Oude Raadhuis waar u terecht kunt met uw vragen.
Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: telefoon
040-2811737.
Via de beheerders van ’t Oude Raadhuis kunt u ook altijd
een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer.

Dankjewel

Voor iedereen die de 21ste Avondwandelvierdaagse weer tot een groot succes heeft gemaakt:
lopers, begeleiders, verkeersregelaars en alle
andere vrijwilligers, leerkrachten, ouders voor
elke avond weer die heerlijke versnaperingen, het
Eindhovens Muziekcollectief en onze sponsors:
Plus, Jumbo, Albert Heijn, bakker Van Woensel,
Fitther Fysiotherapie en speeltuinvereniging Sint
Joseph aan de St. Josephlaan.

Zoek je
contact?
Bel of mail
ons!

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.

CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuis.dse.nl • Telefoon
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • Email beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 Email henri.van.vroenhoven@on.nl
22

Barbecue

Zaterdag 2 september van 16.00 tot 21.00 uur
organiseert wijkcentrum ’t Oude Raadhuis een BBQ
voor alle buurtbewoners die Tongelre en natuurlijk ’t Oude Raadhuis een warm hart toedragen en
zin hebben om gezellig met buren en kennissen te
barbecueën.
Kosten:
Volwassenen 		
7,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar
3,50 p.p.
(drankjes voor eigen rekening)
Inschrijven kan vanaf nu tot en met 28 augustus,
dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur.
Contant betalen bij aanmelding, na betaling ontvang
je een bewijs van inschrijving.
Bewijs graag meebrengen op 2 september!
Aanmelden BBQ 2 september 2017
’t Oude Raadhuis
Naam :
Adres :
Telefoonnr :
Aantal personen:
Betaald bedrag:

LET OP:
VOL IS VOL!

Voor inlichtingen en/of reserveringen kun je
contact opnemen met Henri van Vroenhoven
tel. 06-55182858 of stuur een e-mail naar:
henri.van.vroenhoven@on.nl.

Gezellige avond met film en hapjes

Op vrijdagavond 18 augustus 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 hapjes die passen bij de
film. In ’De Helleveeg’ (2016), naar de succesvolle roman van de in Geldrop opgegroeide
schrijver A.F.Th. van der Heijden, speelt Tiny
de hoofdrol. Haar neefje Albert is gefascineerd
door zijn bijzonder vrijgevochten, eigenwijze
tante en dol op haar verhalen. Maar met de rest
van haar familie zijn de banden niet zo goed.
De reden daarvan blijkt echter veel complexer te
zijn dan we in eerste instantie kunnen vermoeden. De film is deels opgenomen in Eindhoven
en Geldrop. Wijkgenoot Siem Schoone, die
samen met enkele van zijn auto’s uit de jaren
1970 een bijdrage leverde, is bij de vertoning
aanwezig voor een toelichting en het beantwoorden van vragen.
Noteer ook vast de volgende datums van een
gezellige vrijdagavond: 15 september,
20 oktober, 17 november en 15 december.
Koffie en thee kosten 0,50. Overige consumpties
volgens de consumptielijst
Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers. Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

Bevrijdingsmarkt

Zondag 17 september van 12.00 tot 17.00 uur
op ’t Hofke rond wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
de traditionele Bevrijdingsmarkt.
Ongeveer 50 kramen van particulieren, leuke
spulletjes en lekkere hapjes, diverse attracties
voor kinderen en volwassenen, de bar en het
terras zijn open en er is ook live muziek!
Kraamhuur: 25 euro per kraam en een borg van
5 euro die je na afloop terugkrijgt.

Kom je ook?
Als bijdrage in
de kosten
vragen we €1,50
per persoon.
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Kindertherapie

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

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

Jongerentherapie

accessoires

workshops

brei & haakgaren

advies en begeleiding

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

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

Welkom in onze
nieuwe winkel

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

Gratis parkeren

COMPLETE BRIL MET
GRATIS OOGMETING!

Bril op sterkte

voor veraf óf dichtbij
(ook als zonnebril)

Geldig t/m 13 juni 2017
met actiecode 197346

Compleet

Multifocale bril

met standaard leesgedeelte

(ook als zonnebril)

Geldig t/m 13 juni 2017
met actiecode 521125

Compleet

Kom naar onderstaande Eyelove-verkooppunt:
ETOS Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B
EINDHOVEN
Tel. 040-243 1946
Kijk op: eyelove.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-za)

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

activiteiten bij Orka

Orkaraoke avond bij Orka
1 juli 2017 zaal open vanaf 20:30 uur
De jaarlijkse gezellige Karaokeavond ’ORKARAOKE’
komt er weer aan. Wie durft zijn talent te laten horen, en
klinkt het dan ook zo mooi als thuis onder de douche?
Durf je niet alleen, dan kun je ook met meerderen samen
zingen. Uiteindelijk gaat het om een gezellige avond met
heerlijke muziek, nieuwe talenten en veel plezier!

Zomerfestival 2017
9 juli van 13:00 - 17:00 uur
Ook dit jaar hebben we weer het Zomerfestival bij Orka
met diverse optredens en vermaak voor jong en oud. Zo
is er een optreden van de band Einstein’s Kitchen, dit

tredens worden uitgevoerd
door DéDé Dance. Dit is een
professionele dansschool
met geweldige dansvormen
door verschillende leeftijdsgroepen.
Verder hebben we natuurlijk weer een springkussen,
clown Dirk en ook kun je geschminkt worden. Ook hebben we dartspel waar je een
gokje kunt wagen.En natuurlijk is er ook een drankje
en een hapje te verkrijgen.
Graag zien we jullie op 9 juli bij ons Zomerfestival  

Lekker eten 3 gangen menu
12 juli vanaf 19:00 uur.
Wil je een keer verwend worden door onze jeugd, kom
dan eens eten bij Orka. Een driegangen menu voor
€ 5,00. We beginnen om 19:00 uur. Je zult vooraf
moeten reserveren zodat men weet voor hoeveel gasten
zij moeten koken, dit kan via cook4u.orka@gmail.com.
Deze avond staat in het teken van de Thaise keuken.

Wij wensen iedereen
een hele fijne vakantie toe!

is een viermans cover rock-band die werkt met eigen
materiaal. De vier leden Richard, René, Kees en Alfred
nemen ieder hun eigen invloeden mee, en zo ontstaat
een breed repertoire rond alternatieve rock. Zeker bij
de eigen nummers schuwt de band het niet buiten
dat hokje te treden. De buurt „Zomerband” zal een
optreden verzorgen. Deze muzikanten uit onze wijk
vinden het fantastisch om muziek te maken en doen dit
met veel plezier en overtuiging. Er zullen ook dansop-

Vakantie!
In week 31, 32 en 33
zullen er geen
activiteiten
plaatsvinden!

Locatie/Contact
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
Internet: www.orkacentrum.nl
Email: info@orkacentrum.nl
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rondom de
Wasvenboerderij
De zomer is een heerlijke tijd, zeker bij het Wasven. We
organiseren vele leuke activiteiten en verheugen ons op
evenementen als Effenaar ’t Wasven en het Pure Food
Event. Maar ook genieten we door bijvoorbeeld het maken
van een wandeling of een fietstocht. Nu zeker nadat
de fietsstraat op de Celebeslaan is geopend met een
onvergetelijke zeepkistenrace. Op het terras van de Gasterij
is het altijd goed toeven. Tot ziens bij het Wasven!
Planning activiteiten juli & augustus
Natuurwerkochtend
Expositie schilderijen van Juliette Kalse

Tot 25 juni, Openingstijden Gasterij

Effenaar ‘t Wasven

25 juni, Rondom de Plataan

Natuurthema-avond jeugd:
Los in het bos

30 juni, 19:00 uur, De Schop

Pure Food Event: Viva Vega!

2 juli, Wasvengebied

Schop (de grote schuur naast de
Wasvenboerderij).
 Er wordt geklust van 9.30 uur
tot 12.30 uur. In de pauzes is er
koffie of thee met iets lekkers uit
de Wasvenbakkerij. Voor meer
informatie: natuurwerkgroep@
wasven.nl
Workshops natuurbeheer
We starten weer een nieuwe cursusreeks: Natuurbeheer in je eigen
leefomgeving. Het is een herhaling
van vorig seizoen, maar met twee
nieuwe items erbij. De workshops
worden georganiseerd door de
natuurwerkgroep van het Wasven
en gegeven door Peter en Anton
Kerkhofs. Twee vakmensen op dit
gebied.
Dit is je kans om je kennis te vergroten van de verschillende landschapselementen en het beheer ervan.
Je opgedane kennis kun je inzetten
als vrijwilliger bij bijvoorbeeld de

Kom kijken naar haar werken
met levendige complementaire
kleuren en een krachtige penseelstreek. Dit kan tot en met 24 juni

30 juli, Wasvengebied

Effenaar ‘t Wasven

27 augustus, Wasvengebied

Natuurwerkochtend

slag te gaan om onze leefomgeving
mooier te maken. Lekker fysiek bezig zijn in de natuur. En het is nog
leerzaam óók!
Wie mee wil helpen, is van harte
welkom! We verzamelen bij De

natuurwerkgroep van het Wasven.
Items: heggen leggen, landschap
lezen, poelenbeheer, beheer van
hakhout en geriefbosjes, onderhoud
handgereedschappen, etc.
 Houd de website in de gaten
voor de data. Voor meer informatie: natuurwerkgroep@wasven.nl
Expositie:
schilderijen van Juliette Kalse
„Somewhere beyond right and
wrong, there is a garden. I will meet
you there.”
Dit citaat van Jalaluddin Rumi
inspireert Juliette Kalse in haar
werk. Zij heeft als inspiratiebron de
natuur uit haar geboorteland Iran.
Voor haar benadrukt de natuur de
verbinding. Daarom past haar werk
zo goed bij het Wasven.

Effenaar ‘t Wasven

Natuurwerkochtend
Elke eerste zaterdag van de maand
organiseert de Natuurwerkgroep
van het Wasven de maandelijkse
Natuurwerkochtend voor groot en
klein. Er zijn altijd volop leuke en
nuttige natuurklussen te doen.
Het is keigezellig om samen volwassenen én kinderen- aan de
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1 juli en 5 augustus, 9:30 uur, De Schop

Natuurbeheer

tijdens openingstijden van de
Gasterij.
Het werk van Juliette is ook te
zien op www.juliettekalse.nl.
Effenaar ’t Wasven
Aanstormend poptalent, monumentaal groen, heerlijke hapjes,
streekbieren en verrassend vaak
mooi weer: dat zijn de ingrediënten
van Effenaar ’t Wasven.
Het is inmiddels een traditie: in
ons betoverende stukje Eindhoven
zorgt de Effenaar in samenwerking
met het Groendomein voor een
extra dosis geluk. Op drie zomerse
zondagen op 25 juni, 30 juli en 27
augustus kun je hier weer genieten
van fijne muziek, lekker eten en
drinken. Voetjes in je flip flops en
hop, Effenaar ’t Wasven.
Dit jaar vindt het evenement
plaats op de laatste zondag van de
zomermaanden, te beginnen op
25 juni.

om 19.00 uur bij De Schop. Om
21.00 uur zijn we weer terug. Trek
vooral niet je beste kleren aan en
je mag een schepnetje meenemen.
Het is voor kinderen van 6 tot 11
jaar. Deelname € 2,- per kind.
Pure Food Event

Sporen van een eekhoorn

Op het erf van de Wasvenboerderij temidden van stadsakkers
en het groen vindt het Pure Food
Event plaats, een culinaire markt
waar natuur en voedsel heel goed
samen gaan!
Kom zondagmiddag 2 juli proeven en genieten van biologische
en eerlijke streekproducten, met
demonstraties en presentaties. Viva
vega! Steeds meer Nederlands eten
minder of geen vlees. Van vegatariërs en veganisten tot flexitariërs.
Een dagje geen vlees kan heerlijk
zijn, ontdek het tijdens het Pure
Food Event. Vegetarisch restaurant

’Bij Albrecht’ tovert met groenten
en verder zijn er stands met natuurkruiden, biologische vleesvervangers, zeewier, bijzondere bonen,
paddestoelen, streekfruit, vergeten
graan en oergroente!
Kom genieten, proeven en
beleven op zondag 2 juli van 12.00
tot 17.00 uur op het binnenterrein
van de Wasvenboerderij, Celebeslaan 30 in Eindhoven.
Expositie TiBo Natuurfotografie
TiBo Natuurfotografie presenteert
een nieuwe expositie, ditmaal is het
thema ’Langs kust en duin’.
Voor Hannie Siroen -Tielemans
en Ine van Schijndel-Boel is die
omgeving een steeds terugkerende
inspiratiebron. Zij nemen u met
hun foto’s mee langs kusten van
Noord tot Zuid-Europa.
Tijdens het openingsweekend op
zaterdag 1 juli en zondag 2 juli tussen 14.30 – 16.30 uur geven Hannie en Ine toelichting bij hun foto’s.
 U kunt de expositie bekijken
van 1 juli tot en met 27 augustus
tijdens openingstijden van de
Gasterij.

Expositie natuurfotografie

Natuurthema-avond 30 juni:
Los in het bos!
In het bos is altijd iets te beleven en
te ontdekken. Je vindt er sporen. Je
ziet er dieren, er groeien bijzondere
planten en er kruipen hele vreemde
insecten.
 Ga je mee het bos in, op zoek
naar de bijzondere wondertjes
van de natuur? We vertrekken

Communicatiegroep zoekt
versterking
De communicatiegroep van het
Groendomein Wasven zoekt versterking. Zij voeren o.a. de volgende
taken uit: social media beheer,
tekstschrijven, digitale nieuwsbrief
en fotografie. Is dit net iets voor jou
en draag jij het Wasven een groen
hart toe? Dan komen wij graag in
contact met jou!
 Neem contact op met
Frits van Geffen,
fritsvangeffen@wasven.nl. 
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Anita van de Voort

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

Samen vertalen we uw wens in een
liefdevolle herinnering.

6 stuks

8,95

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd centraal. Ik ondersteun
u graag met mijn creativiteit en kennis, zodat we samen tot een mooi
afscheid komen. Bel mij gerust voor een afspraak. Ik kom vrijblijvend
bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Primera Foto van Rooij
Monuta Sol
Felix Timmermanslaan 2
5644 RN Eindhoven
T: 040 - 212 98 00
(24 uur per dag, ook in het weekend)
I: www.monuta.nl/eindhoven

Keurslager
Jan van der Heijden
de lekkerste winkel
at
van de Tongelresestra
alles voor de bbq
belegde broodJes
maaltiJdservice

Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven
www.primera-eindhoven.nl

www.primera.nl

...even naar Primera

ELS LUGTENBERG

Massagetherapie en coaching

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress,
Stress,vermoeidheid,
vermoeidheid, snel
snel
overprikkeld?
overprikkeld?
Massage
en coaching
coachinghelpt
helpt je
je bewust
bewust te
te
Massage en
worden,
worden, te
te ontspannen
ontspannen en
en klachten
klachten te
te
verminderen
verminderen of
of te
tevoorkomen.
voorkomen.
Mijn
uniek.
Mijn aanpak
aanpak maakt
maakt een
een massage
massage uniek.

Jan van der Heijden,
keurslager
Tongelresestraat 258, Eindhoven
Tel. 040-2962010
www.vanderheijden.keurslager.nl

Afspraak
ofvrijblijvende
vrijblijvendeintake:
intake:
Afspraak of
M
M 06
06 - 144 32 142

Bandalaan
GG Eindhoven
Bandalaan 29,
29, 5641 GG
www.massagetherapieencoaching.nl

Bakmiddag voor kinderen:
We gaan op reis
Elke tweede woensdag van de
maand kunnen kinderen onder
leiding van de Wasvenbakkers 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. Naast
de bakkers zijn er altijd meerdere
vrijwilligsters aanwezig om de kinderen te begeleiden.
Op woensdag 12 juli gaan we
op reis. We bakken pizza’s met
groenten en kruiden uit eigen
tuin. Tijdens het bakken, spelen we

het geheugenspel “ik ga op reis en
neem mee…..”.
 Wil je meedoen? Schrijf je dan
van tevoren in door een mailtje
te sturen naar winkel@wasven.
nl. Breng de bevestiging van je
inschrijving mee als je komt bakken. Ben je ingeschreven, maar
kan je per ongeluk toch niet naar
de Bakmiddag komen, bel ons dan
even (tel. 040-7870708). Dan kan
er nog iemand van de wachtlijst
meedoen!
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.
Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan
verouderd zijn op moment van uitgave. Op de website www.wasven.
nl, facebook de Wasvenboerderij en
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid.

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

Samen een cake maken

Speelcadeau! Speelgoedbank in
Eindhoven, is geopend!
Sinds januari 2017 heeft Eindhoven een speelgoedbank!
Speelcadeau is een speelgoedbank
voor Eindhoven en de regio: er
wordt gratis speelgoed verstrekt
aan mensen met weinig geld. Dit
kunnen mensen zijn die een uitkering hebben, maar ook mensen
die om een andere reden weinig te
besteden hebben.
Speelcadeau werkt met een

eenvoudig systeem: op de website
www.speelcadeau.nl is een verwijsbrief te vinden. Iedere maatschappelijk hulpverlener mag voor
een gezin een verwijsbrief invullen, wij vertrouwen op zijn of haar
deskundigheid. We denken daarbij
aan WIJeindhoven, Stichting Leergeld, artsen, schuldhulpverleners,
leerkrachten, voedselbanken, etc.
De klant neemt daarna telefonisch

contact op voor een afspraak en is
dan van harte welkom in de winkel
van Speelcadeau.
Klanten mogen twee keer per jaar
komen, steeds met een verwijsbrief en op afspraak.

Contact
Bloemfonteinstraat 62
5642 EH Eindhoven
Openingstijden:
Woensdag van 13:00 tot 16:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur
Telefoon: 06-23491689
(tijdens openingstijden)
Mail: info@speelcadeau.nl
Site: www.speelcadeau.nl
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van de geloofsgemeenschap
Protestantse Kerkdiensten
 ondag 25 juni om 10.00 uur
Z
dominee Tineke Boekenstijn, Jeugdkerk
Zondag 2 juli om 10.00 uur
dominee Tineke Boekenstijn, Avondmaal
Zondag 9 juli om 10.00 uur
dominee Margit van Tuijl
Zondag 16 juli om 10.00 uur
dominee Tineke Boekenstijn
Zondag 23 juli om 10.00 uur
dominee Tineke Boekenstijn
Zondag 30 juli om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide
Zondag 6 augustus om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide, Avondmaal
Zondag 13 augustus om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide
Zondag 20 augustus om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide
Zondag 27 augustus om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide
Tijdens de kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas voor
kinderen van 0 tot 4 jaar en een kindernevendienst
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Tweemaal per maand is er jeugdkerk voor kinderen
in de middelbareschoolleeftijd. Deze zondagen staan
aangegeven met “Jeugdkerk.”
Tijdens de zomervakantie is er geen Jeugdkerk, zoals in
het overzicht te zien is.

Jeugd in de kerk
De protestantse gemeenten van de Ontmoetingskerk
in Tongelre en de Adventskerk in Stratum zijn nu een
jaar samen als de Protestantse Gemeente EindhovenZuid. De Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan 3 is het
kerkgebouw geworden waar we onze bijeenkomsten
houden. Met de samenvoeging moeten een aantal knelpunten in en rond de kerk worden aangepakt.
Gerealiseerd is het vergroten van de fietsenstalling.
Vooral met speciale diensten bleek de stalling te klein.
Gelukkig komen er veel mensen op de fiets naar de
kerk.Met de uitbreiding van de fietsenstalling is ook de
tuin aan de achterkant van de kerk opgeruimd. De bedoeling is dat daar nog dit jaar een blokhut komt: een
eigen ruimte voor de jeugd zoals die ook in de Adventskerk aanwezig was.
De huidige VIP-ruimte, een bijzaal in het kerkgebouw,
wordt door de week vaak gebruikt door andere groepen. Daardoor is de ruimte voor de jeugd niet herkenbaar als eigen ruimte.
Onderstaande foto is van het raam in de zuidgevel van de
Ontmoetingskerk. Doordat dit raam boven de bijgebouwen
van de kerk zit, zie je het vanaf de weg niet zo snel.
In de nieuwe kleurenlay-out van wijkblad Rond ’t Hofke
komt deze foto prima tot zijn recht!

Gezinsdienst
Op zondag 25 juni is er een gezinsdienst als afsluiting
van het kindernevendienst- seizoen. Na afloop van de
dienst willen we graag met iedereen die afgelopen jaar
betrokken is geweest bij de crèche of kindernevendienst bij elkaar komen.
Raam in de zuidgevel van de Ontmoetingskerk

Contact Adres: Ontmoetingskerk. Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven,
Actuele informatie https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/eindhovenzuid. Twitter: ProtestantEindhoven. Facebook: Protestantse Wijkgemeente
Eindhoven Zuid. Telefonisch contact: Jaap of Linda Stooker 040-2814734, of
j.stooker@onsneteindhoven.nl.
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Katholieke kerkdiensten
In deze rubriek worden onder
verantwoordelijkheid van Rond ’t Hofke
maandelijks de kerkberichten en een
informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

Overzicht diensten:

• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur
Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdagmorgen een Eucharistie viering om 9.00 uur waarnakoffie/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 dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Geelen
aanwezig.
• Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige
babbel.

Familiebrichten:
Uitvaarten:
3 mei Jos Smits 77 jaar
Dopen:
21 mei Xayenna Leenders
21 mei Djesslin Kruis

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

Dahliaclub Sint Martinus Tongelre
Het is nu eind
juni en onze tuin
begint aardig te
groeien,
als alles goed
gaat hebben we
rond 15 juli de eerste bloemen.Het
is wat later als andere jaren maar
we zijn ook met heel veel nieuwe
planten moeten beginnen.Vanaf
15 juli is onze tuin iedere zaterdag van 10.30 uur tot 12.00 uur

open. U kunt dan ook van onze
tuin genieten, foto’s maken en
tegen een donatie een bloemetje
meenemen.
Ook kunt u zelf een bloemstukje
maken op de tuin.
Wij hopen veel mensen te verwelkomen.
Bestuur dahliaclub Sint Martinus

Lezing over autonome zenuwstelsel
Op woensdag 28 juni en donderdag 29 juni geeft Nancy Ruffini bij
’t Oude Raadhuis in Tongelre een
gratis lezing (20:00 - 20:45) over
het beïnvloeden van het autonome
zenuwstelsel en immuunsysteem.
Zij doet dat door ademhalingstechnieken, mentale kracht en koudeconfrontatie.

Hierdoor kwam ze van haar
klachten af en kan ze een pijnvrij
leven leiden.
Ruffini geeft uitleg over de technieken die ze gebruikt.
Deelname is vrijblijvend. Je kan
je aanmelden via nancy@alito.nl
onder vermelding van gratis lezing
met datum.

Met vriendelijke groet,
Nancy Ruffini
Tel.: 06 15886499
www.alito.nl
www.probalanz.com
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Hurkmans
Dakbedekking
Uw dakdekker in de buurt!!!
• Gratis offerte
• Gratis inspectie
• Geen voorrijdkosten
Voor uw garage, aanbouw of dakkapel
moet u ons maar eens bellen!!!
Ook na 18.00 uur Zéér scherpe prijzen
www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25 Eindhoven
info@hurkmansdakbedekking.nl

klaar voor de Start

Met dank aan het Daf Museum!

Een kleine 20 zeepkisten stonden
zondagmiddag 21 mei in de pitsstraat aan de Celebeslaan te popelen om ze van jetje te geven in de
Grote Prijs van Tongelre. Maar niet
voordat wethouder van verkeer Jannie Visscher met een fietspomp een
ballon met serpentines liet knallen,
waarmee ze het eerste stukje fietsstraat richting Helmond opende.
Het is de bedoeling dat binnen
enkele jaren het hele traject voltooid
is. Een fietsstraat is rood gekleurd,
daarop zijn auto’s wel toegestaan
maar slechts als gast.
Daarna kon het spektakel beginnen. De prachtigste creaties legden
het parcours af, gefabriceerd door

teams met namen als De Snelle Jelles, Max Verstapte, Slome Slakken,
Op een Drafje en wat te denken van
Los in het Bos. Er was zelfs een
raceteam van vier Syrische kinderen
dat het circuit opkwam onder de
naam Team Nederlands. Wel waren
er enkele hindernissen te nemen
waaronder een zandbak en pylonen
waar links en rechts omheen gemanoeuvreerd moest worden. Dus
het kwam aan op zowel kracht als
stuurmanskunst.
In drie leeftijdscategorieën werd er
geracet om de snelste tijd. Voordat
de bolides het circuit opreden werd
er door een speciaal team autotechnici een zorgvuldige inspectie

Es ist etwas Los in ’t Bos

Het team Nederlands uit
Syrië of was het andersom?

uitgevoerd om crashes te voorkomen. Slechts één voertuig vertoonde
dermate ernstige gebreken, dat
deelname aan de wedstrijd onverantwoord was. Hoewel duidelijk
bleek dat er veel moeite en tijd was
ingestoken, gold voor de organisatie safety first. Daarom dat naast
snelheid ook creativiteit een prijs
opleverde. En op dat gebied reed
er wat rond: een kist vermomd als
Dafje, een bijzonder kleurrijke slak,
een formule-1 wagen die regelrecht
van het circuit van Monza leek
geplukt, een Mousemobiel en een
rondrijdende boomstam compleet
met camera. Er was zelfs een Vette
Pech Prijs en die ging naar, hoe kan
het ook anders, raceteam Kijk uit je
Doppen. Er viel dus heel wat te genieten en niet alleen van de wedstrijd
en de zon. Het Lorentz Casimir
lyceum was niet alleen vertegenwoordigd met drie meidenraceteams, maar liet in een speciale
kraam ook zien wat er technisch
mogelijk is met Lego. In de pauze
tussen de trials waren er opwindende optredens van DéDé dance. 
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Begeleidt en adviseert
op het gebied van
verzekeringen,
hypotheken en
financiële diensten

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

Kleding reparatie en
verstel werkzaamheden
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

Je kunt bij onze opvang terecht voor advies bij de aanschaf,
keuze en verzorging van huisdieren. Je kunt bij ons ook terecht
voor het deskundig laten knippen van nagels en tanden van
konijnen en cavia’s. Ook voor het kortwieken van vleugels bij
vogels kun je bij ons langskomen.
Ook verkopen wij dierenverblijven (zonder winstoogmerk) om
onze opvangdieren te kunnen onderhouden.

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

Dieren Opvang Paul
Krommenbeemd 28, 5641 JX Eindhoven
Mobiel: 06-18211671
www.dierenopvangpaul.nl • E-mail: Dierenopvangpaul@on.nl

koeken en appels. De hele organisatie straalde niet alleen enthousiasme
maar vooral ook professionaliteit
uit. Elk team kon zijn banden op
spanning laten brengen door een
elektrische luchtpomp en met de
tijdwaarneming kon absoluut niet
creatief worden omgegaan want die
was in tienden van seconden op een
groot bord zichtbaar. En laten we
vooral niet de jonge Thomas Wellink
vergeten die als een bekwame cere-

moniemeester originele bruggetjes
sloeg tussen de mededelingen, en de
gespannen deelnemers heel snel op
hun gemak wist te stellen. Een puik
stukje werk Wasvenboerderij! We
kijken nu al uit naar volgend jaar.
Laat het niet afhangen van de prestaties van onze Max.
Het Zeepkistenrace Team
Paul Brans

Trotse winnaars Max Verstapte

Vooral de twee jongste meiskes
in hun roze danspakjes stalen de
harten van alle aanwezigen. En dit
alles onder de heftige beats van de
gedreven Ton en Ton ofwel DJ Arvesto. Uiteraard ontbrak ook de horeca
van ’t Wasven niet met haar arsenaal
aan drankjes en versnaperingen.
Supermarkt Jumbo schonk peper-

Everybody is a winner baby!

RKVV voetbalvereniging Tongelre
Burgemeester van Engeland droeg
bijna honderd jaar geleden de zelfstandige gemeente Tongelre over
aan de stad Eindhoven. In dezelfde
tijd ontstonden de fundamenten van
de rkvv Tongelre, een voetbalvereniging die binnenkort dus ook
100 jaar bestaat.
Het is een vereniging die nog steeds
veel kenmerken van het oude dorp
Tongelre heeft. Ons kent ons en niet
bang voor de grote stad, maar ook
argwaan tegen wat van buiten komt.
In de loop der tijd was het wel zo
dat steeds meer mensen van buiten
zich in de groeiende industriestad
vestigden. Waren het eerst mensen
uit de randstad en andere provincies, later zagen we ook steeds meer
mensen van buiten de landsgrenzen
zich vestigen in het Tongelrese.

De voetbalclub Tongelre is altijd
een afspiegeling geweest van de
mensen die in de wijk werkten en
woonden. Dat was en is de kracht
van de vereniging, maar gelijktijdig
ook de zwakte. De kracht zit hem
in het meegaan met de ontwikkelingen voor de jongere generatie, de
zwakte in het steeds veranderende
beeld dat ook tot onzekerheid leidt
bij de oudere garde.
Waar de oudere garde nog namen
als Balleke Verhulst en de gebroeders Van Overbruggen kende, doet
de nieuwe generatie het met Fatih
Yildiz en Dominiek Pirron.
De opgave voor een voetbalclub
is misschien wel even moeilijk als
die voor de politiek namelijk „hoe
komen we van een gemeenschap
waarin mensen naast elkaar wonen

naar een gemeenschap waarin mensen met elkaar wonen”.
De vereniging Tongelre is van de
ondergang gered omdat tientallen
mensen zich aangemeld hebben als
vrijwilliger nadat de gemeente de
stekker eruit dreigde te trekken als
we onze eigen broek niet zouden
kunnen ophouden. We gaan nog
geen zonnige toekomst tegemoet,
maar het is in ieder geval gestopt
met regenen. Het honderdjarig bestaan ligt voor ons en dat hopen we
met de hele wijk te kunnen vieren.
Anders blijft het een vreemde zaak
op ons Tongelreveld.
Willem van de Watermolen
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Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating
Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen
Gebakken materialen
Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud,
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen.
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
Taekwondo Eindhoven is een van de grootste taekwondoclubs
van Nederland. Onze trainers zijn rijksgediplomeerd, onze
wedstrijdteams zijn zeer succesvol in binnen- en buitenland, we
hebben veel vrijwilligers en vooral een geweldig goede sfeer!
Kom je eens een proefles meedoen? Iedereen mag 2x GRATIS
meedoen! Kijk op onze website voor de trainingstijden of bel
voor meer informatie 06 24 1982 24.

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.
Complete verzorging
van A tot Z!
Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480
Mobiel: 06 - 54615308

Voor feesten en partijen
op afspraak!
Weekendterras open.

EIGENZINNIG RESTAURANT

Oude Urkhovenseweg 4
Reserveren: 040 - 281 70 20
info@galerage.nl
www.galerage.nl

verenigingen
Aan het woord
Scouting Doornakkers
Tijdens het eerste weekend van
de meivakantie hebben wij als
Scouting Doornakkers een SUPER
leuk groepsweekend gehad in
Oirschot. We zijn met z’n allen
naar een Superheldenacademie
geweest om daar een opleiding tot
superheld te volgen. Eerst moesten
de kinderen spelletjes doen om
te kijken wat hun superkrachten
waren. Er liepen ook superhelden
rond die de opleiding al hadden
voltooid, Super-Irri en Held-opsokken bijvoorbeeld.
Helaas waren de superhelden
ergens tijdens het weekend hun
krachten kwijtgeraakt en moest er

een spel worden gespeeld waardoor
ze hun krachten weer terugkregen,
en dat is gelukt. De superhelden
hadden hun krachten weer terug en
alle deelnemers zijn geslaagd voor
de opleiding aan deze academie
(een van de grootste vestigingen in
het land) en gingen met een echt
superheldendiploma moe maar
voldaan weer naar huis! Al met al
een zeer geslaagd weekend.
Groetjes,
Anne-Meta

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

Burgerkoningschieten bij het Sint-Martinusgilde
Het Sint Martinusgilde Tongelre
organiseert op zondag 6 augustus
a.s. het burgerkoningschieten.
Inwoners van Tongelre worden van
harte uitgenodigd om mee te doen.
Aanvang 13.00 uur onder het genot
van een hapje en een drankje.
Op de bekende locatie van ons gilde:
Oude Muschbergweg 1.

Wie wordt de nieuwe burgerkoning.
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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!

et een

De school m

e kinderen
plus voor all

in de wijk!

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

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket
’t Hofke 39, 5641 AH Eindhoven
telefoon 040-2415487

bericht van het
Leefbaarheidsteam
wat inbraken geweest in garageboxen. Inbraak in deze boxen is vrij
gemakkelijk te voorkomen door een
metalen strip te plaatsen onderop
Wijkagent
de garagedeur of aan de zijkant
Zoals u hebt kunnen lezen in het
ervan, afhankelijk van de locatie van
vorige wijkblad hebben we een
het slot. Maar doe sowieso altijd
nieuwe wijkagent. In de plaats van
John van Hoppe sluit Ronald van den aangifte, ook als er niets is gejat.
Verder: de wijkboa’s (buitengewoon
Heuvel voortaan aan bij het Leefbaarheidsteam en denkt mee over de opsporingsambtenaren) zijn druk
bezig met het voorkomen en oplosveiligheid in de wijk. Na het vertrek
sen van fietsendiefstallen. Ook hier
van John was er een tijdje geen
geldt: doe altijd aangifte. Dan krijgt
wijkagent. De coördinatoren van
de politie namelijk een duidelijker
Buurtpreventie hebben toen mede
namens het Leefbaarheidsteam een beeld van hoeveel, waar en wanneer
brief gestuurd naar de burgemeester de diefstallen plaatsvinden. Met die
gegevens kan de politie actie ondermet een dringende oproep voor een
nemen en wordt de pakkans groter.
oplossing. Mede dankzij die brief
is er snel een nieuwe wijkagent
gekomen. Uiteraard zijn we daar erg Buurtpreventie ’t Hofke
blij mee en wij verwelkomen Ronald De buurtpreventie loopt als een
dan ook graag in onze wijk en in het trein en bewijst zijn nut. Het aantal
woninginbraken is gedaald tot zo
Leefbaarheidsteam.
goed als nul sinds er geregeld wordt
gelopen door onze opgeleide (!)
Politie en veiligheid
buurtpreventen. Zij letten trouwens
De afgelopen weken zijn er flink
Een samenvatting van de
vergadering van 22 mei jl.

ONZE DIEREN LANGS HET
TONGELRESE SPOOR,
ZIEN PLOTS EEN ’KAMEEL’
MAAR DIE GING DOOR.
Voormalig Directierijtuig. NS-20 (KAMEEL), Bouwjaar
1954 Fabriek, ALLAN, Nu Vip-car (Spoorw.museum)
Foto van J.N.Teijken
Ambonplein 25, 5641GB Eindhoven

ook op dingen zoals kapotte verlichting in brandgangen en deuren
en ramen die open staan e.d. en
maken daar melding van. Daarnaast
houden zij, waar mogelijk, een
oogje in het zeil op het sociale vlak,
bijvoorbeeld bij wat oudere, alleenwonende buurtbewoners.
Inbreng uit de wijk
Het Leefbaarheidsteam is een prettig en stabiel team maar het zou
fijn zijn als we wat meer inbreng
kregen. Daarom zijn we op zoek
naar nieuwe leden die het Leefbaarheidsteam komen versterken.
Wilt u eens ’n vergadering bijwonen
om een beeld te krijgen van wat er
wordt besproken:
De volgende vergadering is op
maandagavond 3 juli om 20.00 uur
in ’t Oude Raadhuis.
Graag tot ziens!

Macula-café

Dinsdag 27 juni is weer het maandelijkse Maculacafé voor mensen met de oogaandoening maculadegeneratie. Er komt een vertegenwoordiger van
World Wide Vision ons hun collectie hulpmiddelen presenteren en er uitleg bij geven. De firma
is gespecialiseerd in de verkoop van artikelen voor
mensen met een visuele en/of auditieve beperkingen. Aangepaste producten kunnen dagelijkse
activiteiten vaak wat gemakkelijker maken. Denk
aan b.v. aan taststokken, loepen, loeplampen uurwerken en nog veel meer.In juli en augustus is er
geen Macula-café.Locatie: Ontmoetingscentrum
Het Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp). Van 14.00 – 16.00 uur,
de zaal open vanaf 13.30 uur.
Informatie: Lia Gelten 040-2833448
of Mieke Gruintjes, 040-2489382.
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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.

Natuurlijk de tuin in!
Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX Eindhoven

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

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

gezond en Wel
Training bij stress,
angst of burnout
Wat is stress?
Stress betekent niets
anders dan spanning of
druk. Of stress schadelijk
is hangt af van hoeveel
belasting iets (of iemand)
aan kan. Zelfs metaal
krijgt haarscheurtjes als
het té eenzijdig of constant wordt belast.
Dat geldt dus ook voor mensen. Als we het over stress
hebben, dan gaat het meestal over ongezonde druk:
een teveel aan spanning.
Symptomen
• Lichamelijk
Je kunt last krijgen van hoofdpijn, rugpijn of nekpijn. Het afweersysteem kan door stress worden
aangetast. Hierdoor word je ook vatbaarder voor
verkoudheid en griep. Vermoeidheid, rusteloosheid
en slaapproblemen zijn ook veelvoorkomende stresssymptomen.
• Psychisch
Stress kan ook gepaard gaan met gevoelens van
machteloosheid, ongeluk of verveling. Mensen kunnen zich ook eenzaam voelen.
• Gedrag
Ongezonde stress kan ook veranderingen in het
gedrag van mensen veroorzaken. Gevoelens van lusteloosheid of somberheid komen vaak voor.
• Denken
Mensen met stress hebben vaak moeite met helder
nadenken. Een gebrek aan creativiteit, geheugenproblemen of concentratieproblemen, het komt allemaal
voor.
Wat doet training?
De belangrijkste reden dat training een positief effect heeft op angst en stress komt doordat bewegen
invloed heeft op verschillende stoffen in ons lichaam
(neurotransmitters en hormonen). Een aantal van deze
positieve effecten is vergelijkbaar met de effecten van
sommige medicijnen. Bijna iedereen die met spanning leeft, heeft te veel stresshormoon (cortisol) in het
lichaam. Training verlaagt het cortisolniveau waardoor

veel symptomen verminderen. Plan je meerdere keren
per week zo’n 30 minuten training in en span je je
matig in, dan maakt je lichaam endorfines aan. Dat zijn
morfine-achtige stofjes die stress bestrijden, het zijn
de natuurlijke pijnstillers van ons lichaam. Door deze
endorfines ga je stukken positiever denken en je fijner
en vrolijker voelen.Spanningen beroven je vaak van je
nachtrust. Je ligt eindeloos te piekeren over van alles
en nog wat: werk, relatie, kinderen... Uiteindelijk val je
in een onrustige slaap waaruit je moe wakker wordt.
Neem je echter de tijd om geregeld te bewegen, dan
ontstres je waardoor je beter gaat slapen. Je maakt je
geest leeg, je spieren ontspannen.
Training vormt in het algemeen een gezonde copingmethode. Coping gaat over de manier waarop je met
stress en problemen omgaat. Training is een prima
manier om dat te doen. Naast de genoemde effecten
zijn er nog meer redenen waarom training helpt bij
stress of angst: het vergroot je zelfvertrouwen, het
geeft energie, je ontspant en het zorgt ervoor dat je
lichaam gezond is. Ga dus niet op de bank hangen om
te ontspannen als je gestrest bent maar kom lekker in
beweging!
Bij Fitther kun je terecht voor een verantwoord trainingsprogramma en word je met sporten professioneel
begeleid en geadviseerd. Je kunt bij ons individueel
trainen en/of deelnemen aan groepslessen.
Denk je erover om te gaan sporten?
Wij informeren en begeleiden je graag!

Contact
Fysio- en maluele therapie
Tongelresestraat 483, 5641 AW Eindhoven
Telefoon 040-2814317
Internet www.fysiotherapietongelre.nl
Email fysiotongelre@online.nl
Fitther
Internet www.fitther.nl
Email info@fitther.nl
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acrobatentoer
agentschap
bazaar
datum
doven
druppel
dutten
eenwording
engel
eropaf
erudiet
festival

floret
fontein
frase
gedrocht
huurder
ineens
interval
jachtluipaard
kampeerauto
kwajongen
lawine
liedjeszanger

motorvoertuig
onderuithalen
onlogisch
opbergsysteem
orkest
recreatief
relikwie
scherm
schrift
sterrenkunde
stier
stoofpot

suggereren
tanken
tekenles
tussentijds
tweedehands
verspreid
volgend
voorraadkast
zadeldak

De overgeleven letter vormen een WERKTUIG
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 emailadres: rondhethofke@gmail.com)
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 augustus
2017 in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot
welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.
42

Oplossing van vorige maand is: staphorst
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Hellen Dupont,
Merckthoef 21,
Tel.: 06 21174613.
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ’t Hofke,
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs te
overhandigen.

Batavus / Gazelle / Loekie / Sparta

Wij zijn gespecialiseerd in elektrische-, en stadsfietsen.
Bij reparatie kunt u gratis gebruik maken van een leenfiets.
Reparatie en parkeren graag achterom via de Lakerstraat.
Tongelresestraat 35 - 5613 DA Eindhoven - 0402452588 - fietsvandewijgert@outlook.com - facebook.com/fietsspecialistvandewijgert

Gratis introductieles
ontspanningsyoga
dinsdag 29 augustus om 18.45 uur
Cursus: Beter slapen start
maandag 4 september
Ontspanningsyoga en
individuele begeleiding
Info en aanmelden:
Corina van Dommelen
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
040-2840430 & 06-27055614
www.pranayogastudio.nl

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

Zandkever 49 - Eindhoven
Tel: 040-2821390

Al meer dan 15 jaar
betrouwbaar en betaalbaar

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje
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

RICHARD TAPPEL
Ministerlaan 2-a | 5631 NC Eindhoven
T +31 (0) 40 281 41 50 | E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl

