
53e jaargang nr. 12 -december 2017

Rondleiding
Rioolwaterzuivering

van Waterschap de Dommel

Hart, ziel en handen
Kerst 2017

Nieuwjaar 2018

foto-impressie
Carré op Sectie-C!

toneelgroep Thaleia

gezellige
kerstdagen en
Een gelukkig
nieuwjaar!

Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre



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

KERST
TIP! LEUKE

GIFT
SET!

COMBINEREN

MAG!

DE BOTTEL WENST U FIJNE FEESTDAGEN!

DUMANET CHARDONNAY

EN/OF  MONTALIS RESERVÉ
0.75L voor € 7,95 
of 6 flessen voor  € 40,00

MONTHUYS CHAMPAGNE
nu slechts  € 19,95 

BOKMA JONGE JENEVER
liter van € 15,45 voor  € 12,99

REMY MARTIN VSOP COGNAC

MOOIE GIFTSET 
MET 2 GLAZEN
0.7L van € 44,95 voor € 39,95

 

SALUT!  CHEERS!  PROOST!

WIJ ZIJN 24 EN 31 DECEMBER GEOPEND!

WWW.DEBOTTELDRANKEN.NL

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

info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

Voor meer aanbiedingen:

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

Deze aanbiedingen gelden voor de maand december.



Half december, Sint Nicolaas is uit-
gezwaaid, Kerst en Nieuwjaar staan 
voor de deur. Nee, nee, wacht even, 
dat klopt niet. De Sint wordt altijd 
wel met veel egards verwelkomd, 
maar uitzwaaien, ho maar, dat ver-
geten we. Daar hebben we geen tijd 
voor. Wel erg ondankbaar!! 
Het volgende jaar beter? We maken 
ons maar geen illusies!

Het wordt Kerstmis en Nieuwjaar, 
al onze aandacht gaat nu uit naar 
deze feestdagen, daar moeten we 
ons nu op voorbereiden. 
Hoe wordt onze kerstboom? Welke 
kleur kerstversiering kiezen we? Ko-
pen we weer een lekker kerstbrood? 
Hoe vieren we oudjaar, met oliebol-
len en vuurwerk? En wat doen we 
met de wenskaarten? Zoeken we op 

internet even ’n mooie kaart, maken 
daar een voor iedereen geschikte 
tekst bij en sturen we die met één 
druk op een knop naar alle vrienden 
en bekenden? 
Of… kopen we kaarten, schrijven op 
iedere kaart een toepasselijke wens, 
zodat we bij iedere geadresseerde 
bewust even stilstaan en posten ze 

dan! Dat kost 
wel wat meer 
tijd! Maar het is 
wel persoonlijker!

Wij wilden voor al onze lezers ook 
een goede en liefst originele wens. 
Dit is het resultaat:

Wij wensen u:

Sfeervolle Kerstdagen
en

’n Vredig 2018!

Vredig niet alleen in de kleine 
huiselijke familiekring maar ook 
wereldwijd want daar schort het 
hier en daar nog wel wat aan!

Tot in het nieuwe jaar!

Colofon

Rond ’t Hofke is een zelfstandig 
wijkblad en wordt verspreid in de 
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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



Juni 2017, het koffieapparaat was 
amper aangesloten, de bureautjes 
stonden op hun plek en de eerste 
uitnodiging van de vereniging zat in 
de mailbox van Translab: Collec-
tief Met Impact. Met twee andere 
zelfstandigen aan boord heb ik mij 
mogen vestigen op Sectie-C. Deze 
beweging is een experiment van 
drie passagiers die ieder hun eigen 
ding doen, elkaar projecten gunnen, 
krachten bundelen, maar vooral el-
kaars netwerken gebruiken. Ik ging 
de versnelling in na de presentatie 
van het bestuur van Sectie-C over 
de Dutch Design Week van dit jaar. 
 
Ik werd projectmanager van de or-
ganisatie, maar op enkele voorwaar-
den. Ik mocht mijn eigen ambities 
en missie meenemen. Verbinding 
zoeken met de omgeving, maar ook 
jongeren die aan het afstuderen zijn 
of recent afgestudeerd zijn aan het 
stuur zetten. Ik wil ze werkervaring 
en vertrouwen geven voor in het 
werkveld. De jongeren krijgen zeg-
genschap in het geheel, waardoor 
ze kunnen laten zien waar ze nu 
echt goed in zijn. Manon, fotografe, 

stapte als eerste in, omdat ze graag 
werkervaring wilde opdoen in het 
organiseren van culturele evene-
menten.We stapten in de Dutch De-
sign Week-achtbaan en ook waren 
in korte tijd de eerste lijntjes met de 
buurt gelegd. Ik bezocht buurt- en 
wijkbijeenkomsten met één doel 
voor dit jaar: een zaadje planten en 
onderzoeken wat we voor elkaar 
kunnen èn willen betekenen, zowel 
de buurt en het creatieve terrein. 
Kyra, studente aan de Fontys Ho-
geschool, zet na de Dutch Design 
Week dit onderzoek voort en wijdt 
hier haar afstudeerscriptie aan. 
 
Ondertussen had een wisselende 
keukenbrigade uit de buurt gekookt 
voor de meer dan 120 vrijwilligers 
en crew tijdens de Dutch Design 
Week. Dit smaakt naar meer. 
Buurtbewoners zijn op uitnodiging 
Sectie-C komen bezoeken en een 
aantal hebben aangegeven meer 
verbonden te willen zijn met dit cre-
atief broeinest. De eerste stappen 
zijn gezet. Ik werk graag vanuit mijn 
eigen ervaring en waardesysteem. 
Ik zoek naar dat waar de situatie 

om vraagt in 
co-creatie. In-
middels hebben 
we contact met diverse partijen en 
mensen uit de buurt. Samen kijken 
we wat goed is voor de buurt en 
stellen we de vraag of deze gekop-
peld kunnen worden aan de wensen 
van de inwoners op Sectie-C. Beide 
partijen dienen een collectief belang 
te hebben bij deze samenwerking. 
De Dutch Design Week zette de eer-
ste toon, maar wat ons betreft mag 
het geluid samen gecomponeerd 
worden. Symbool hiervoor was de 
expositie ’The Entrance’ op Sectie-C 
tijdens de Dutch Design Week. 
Alle verschillende en ambachtelijke 
makers van het terrein zijn binnen 
deze expositie tot één opkomend en 
samenhangend geluid gekomen. 
Laten we als Sectie-C een voor-
beeld zijn van het maatschappelijk 
cement en de verbinding maken 
met de buurt. Er lopen al mooie 
initiatieven in de wijk en die mogen 
samen komen als één collectief… 
met impact. The Best (experiment) 
of Tongelre! 
’Nobody is a passenger, we are all 
crew!’ - Daan Roosegaarde 

Peggy Dieters Cup

Sectie-C
In het nieuws

Collectief geluid van Tongelre 
en Sectie-C (begint bij ons zelf)

De vrijwilligers vanuit de buurt en vrienden van Sectie-C Mirjam Hendriks en Peggy Dieters Cup
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Wij zijn Joep en Marleen van den 
Heuvel.
Ik (Joep) geboren en getogen in 
Tongelre op de Poeijersstraat, als 
nummer zes van een gezin van ze-
ven kinderen, van slager Jan en Sina 
van den Heuvel. Voor de meeste 
Tongelrese mensen bekend om zijn 
heerlijke zult.

De eerste vier jaar van mijn school-
tijd heb ik doorgebracht op de 
Sint- Jacobsschool aan de Bloem-
fonteinstraat. Mijn lagereschooltijd 
en het voortgezet onderwijs (op 
advies van meester v.d. Weerden 
heb ik afgemaakt op de Ruwenberg, 
in Sint-Michielsgestel.

De weekenden dat ik naar huis 
mocht werd ik opgehaald door mijn 
vader in zijn Daffodil 33 of door 
mijn broer Wim samen met Henny 
Besouw, op hun brommers.
Een streng internaat, maar verder 
veel lof voor de fraters van Tilburg.

Mijn jeugd in Tongelre heb ik als 
heel fijn ervaren, zeker de brom-
fietstijd, want in die tijd was een 
brommer ieders troost en zo 
maakte je ook je identiteit bekend; 
je hoorde bij de nozems (Kreidler) of 
de artistiekelingen(Puch). 

Eerst heb ik een aantal jaren bij 
Tongelre gevoetbald en daarna bij 
de grote concurrent De Spechten, 
waar we een vriendenelftal had-
den en waar ’de derde helft’ vaak 
belangrijker was dan de wedstrijd.
Mijn grootste hobby, zeg maar bijna 
mijn passie, is motoren. Mijn grote 
voorbeelden hierin zijn mijn drie 
oudere broers Henk, Wim en Jan.
En bij Toon Schilders (school-
vriendje) werd deze passie nog extra 
aangewakkerd door een grote foto 
boven de bank van zijn vader op een 
racemotor.
Vele jaren hebben wij dan ook geno-

ten van onze 
motorritten op 
de weg en het circuit.

In de tachtiger jaren ben ik samen 
met Marleen in Café Monique, aan 
de Tongelresestraat begonnen. Dat 
was een erg leuke tijd en voor Mar-
leen die verhuisde van Maastricht 
naar Eindhoven, een heel goede 
integratie. We hebben er dan ook 
veel vrienden gemaakt.

In 1989 hebben we de horeca vaar-
welgezegd en zijn we verhuisd naar 
de Avondroodstraat.
Het eerste jaar dat we er woonden 
werden we op de laatste zaterdag 
voor 5 december verrast door de 
Sint met zijn Pieten die te paard 
en met volle zakken snoep door de 
straat kwam.
Hopende dat deze club (onder de 
druk van de huidige discussies) nog 
lang zal bestaan, genieten wij er een 
paar jaar later met inmiddels vier 
kleinkinderen nog steeds van.
Graag nemen wij onze pietenpet 
dan ook af voor deze club. 

Tijdens een wandeling met onze hond Luca werd ons door 
Raymon Scheepers gevraagd om een keer de Wisselpen op 
te pakken. Een leuke rubriek om te lezen, maar moeilijk om 
te schrijven.

de Wisselpen

Joep en Marleen van den Heuvel

Wim, Henk, Jan, Joep van den Heuvel op de fiets.
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Nog altijd wonend aan de Avond-
roodstraat genieten we van ons 
vrije leven (pensioen), en een beetje 
wandelen met de hond, waarbij 
wij soms ook onze hesjes van de 
buurtpreventie aantrekken. Het is 
fijn om zo een bijdrage te leveren 
aan de goede sfeer en de veiligheid 
in onze buurt.

Ik geef de wisselpen door aan 
Theo van Gastel.

Graag willen wij iedereen fijne 
feestdagen en een goed en gezond 
2018 wensen.

Joep & Marleen
Spaanse waterhond Luca als buurtprevent

Viering groep 5/6 A en B

Ik had gehoord dat er een viering op basisschool 
De Boog aankwam. Ik ging kijken. Toen ik binnen 
kwam werd ik overvallen door een mensenmassa die 
vrolijke reacties liet horen. Ik zag op het podium een 
klaslokaal staan. Dat was een mooi decor. Ik nam 
plaats aan een tafel. De viering begon. Het verhaal 
begon in de klas. De juf gaf geschiedenis maar de 
klas vond de les heel saai. Na de les liepen 4 kinde-
ren over de gang. Een van de kinderen vertelde over 
een tijdmachine. In de kelder van de school stond 
een tijdmachine. De kinderen gingen met de tijdma-
chine terug in de tijd. Eerst naar de oertijd. Toen naar 
de Romeinen en toen naar de Middeleeuwen. 
Als laatste de Gouden Eeuw. Toen gingen ze weer 
terug naar het jaar 2017.Wat een viering. Met geluid, 

muziek, dansen, zingen en een 
rookmachine. Deze viering zorgde 
voor enorm veel enthousiasme. 
Maar volgens mij waren de kinde-
ren wel een beetje zenuwachtig. 
Hoe dan ook, ik heb ervan genoten.

Uw verslaggever: Sofie Lieftink (9 jaar)
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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



Op zaterdag 4 november waren in 
Nederland meer dan 10.000 men-
sen op 550 locaties aan het werk in 
de natuur, om daar een handje te 
helpen.  
Ook Groendomein Het Wasven 
deed weer mee en wel voor de 
tiende keer dit jaar in samenwer-
king met het Brabants Landschap. 
Het was prachtig weer die dag. Met 
zo’n zeventig natuurvrijwilligers 
hebben we aan vijf klussen gewerkt. 
Snoeien in de Beukenlaan om de 
laaghangende takken van de beuken 
vrij te zetten van de concurrerende 
heesters. Struiken verplanten die 
het Kasteeldeel belemmerden, hier-

voor in de plaats worden bloemen 
ingezaaid. Er is een infobord verzet, 
een composthoek voorzien van 
stammen en een uilenkast opge-
hangen in de veldschuur. 
Ook is er gewerkt op de vlinder-
weide. Er is gras afgeharkt om de 
bodem verder te verschralen.  
Na verloop van jaren verandert zo’n 
grasveld in een bloemrijke weide 
waar vlinders (afgelopen jaar meer 
dan twintig soorten) en andere 
insecten zich prima thuis voelen. 
De Karpendonkse loop is daar 
uitgeharkt en er is Amerikaanse 
vogelkers getrokken. 
Na een heerlijke lunch, verzorgd 

door de koks van de Gasterij op het 
gras in het zonnetje, zijn we nog 
even doorgegaan met het werk. Wat 
wordt er dan op zo’n dag een hoop 
verzet! Vele handjes maken licht 
werk. Dankjewel allemaal voor jullie 
inzet voor een mooier landschap!
 
Kees van Grevenbroek 
Namens de natuurwerkgroep van 
Groendomein Het Wasven 

Nationale natuurwerkdag 
bij het Wasven

Nationale
Natuurwerkdag
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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

Wij willen u bedanken voor
uw bezoek aan Bakker Meelmuts

en wensen u alvast smakelijke 
feestdagen toe en een gezond 2018!

Op zaterdag 30 en zondag 31 december 
bakken we tussen 9 en 16 uur buiten, 

naast onze winkel heerlijke 
verse oliebollen en appelbeignets. 

Graag tot ziens.

De winkel is gesloten:

      maandag 25 t/m woensdag 27 december
      maandag   1 t/m woensdag   3 januari



Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Kiekendief
Een Helliemonder protesteerde
via een ingezonden brief
omdat geen ’pliessie’ reageerde
toen hij riep… „Kiek ’n dief”.

Er gaat niets boven een echte kerst-
boom en zijn heerlijke geur. Sinds 
lange tijd worden al wintergroene 
bomen in huis gehaald en versierd. 
Er zijn maar weinig bomen die zo 
zorgvuldig worden uitgezocht als de 
kerstboom.

Er zijn verschillende boomsoorten 
die als kerstboom in gebruik zijn. 
Wel bekend is de nordmann-spar. 
Deze soort wordt het meest ver-
kocht vanwege zijn naaldvastheid. 
De naalden hebben een donkergroe-
ne kleur van boven en wasachtige 
laag aan de onderkant. Ze prikken 
bovendien niet.

Traditioneel is de fijnspar de echte 
kerstboom. Deze is middengroen 
van kleur en verspreidt een heerlijke 
dennengeur. Een nadeel is wel dat de 
naalden prikken. Misschien iets min-
der bekend is de Servische spar. Deze 
boom wordt vooral gewaardeerd van-
wege de grijsblauwe onderkant van 
de naalden, zodat de boom een waas 

van rijp over zich heeft. De takken van 
de Servische spar hangen enigszins 
door, wat bij grotere exemplaren 
bijzonder fraai is. 

Een nieuwkomer onder de kerst-
boomsoorten is de fraseri-spar 
(Abies fraseri). Deze kerstboom 
behoudt net als de nordmann-spar 
heel lang zijn naalden en heeft 
bovendien een heerlijke dennen-
geur (anders dan de nordmann die 
reukloos is). De naalden zijn zacht 
en prikken niet.

Voor alle kerstbomen geldt dat u de 
boom langzaam moet laten wennen 
aan de temperatuur in huis. Zet 
hem eerst een dag in een schuur of 
op de gang, voordat u hem definitief 
opzet in de huiskamer. Schaf een 
speciale standaard aan die voorzien 
is van een waterreservoir. Een vers 
afgesneden boom neemt, net als 
een bos bloemen, nog water op en 
blijft daardoor fris. Zet de boom niet 
direct naast de verwarming en geef 
hem regelmatig water. Zo blijft uw 
boom het langste mooi.

Ik wens u fijne feestdagen en een 
gezond én groen 2018 toe.

Tuintip van december: 
Bomen voor binnen
Door Jeroen Soontiëns

Eindhovense 
jazzclub Osje

Farmhouse Jazz & Blues Band
Zondag 17 december 2017, 
’De Ronde’, Tongelresestraat 146 in Eindhoven 
van 14.00 – 17.00 uur. Entree € 5,-

Regiomiddag met Sail Jazzband en 
Groovy Day Jazztet
Zondag 14 januari 2018, 
’De Ronde’, Tongelresestraat 146 in Eindhoven 
van 14.00 – 17.00 uur. Entree € 5,-
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rioolwaterzuivering van
Waterschap de Dommel

Met kriebels in de buik al ruim 
vóór Wekker Wakker, sprong ik op 
de fiets voor ons ’schoolreisje’, c.q. 
excursie naar de Rioolwaterzui-
vering. Vóór mij trok een file van 
leeftijdgenoten met overwegend ’n 
hair-dresscode, aangepast aan de 
herfst, waarin zoals bij de schrij-
ver van dit stukje de grijstinten 
overheersten. De dichtregels van 
Hendrik Marsman welden spon-
taan in mijn hoofd op „Denkend 
aan Holland zie ik brede rivieren 
traag door oneindig laagland 
gaan...”, maar al snel gezellig aan 
de praat met een andere fietser 
met dezelfde missie, stokte deze 
poëtische mijmering. Multitasken 
in het verkeer is zeker op mijn 
leeftijd af te raden.
Wij als betrekkelijk onbezorgde 
bezorgers en andere vrijwilligers 
van Rond ’t Hofke in onopvallende 
vrijetijdskleding gehuld op, nog 
immer zeer sportief niet-elektrisch 
ondersteunde, tweewielers, 
signaleerden aan de overkant een 
karavaan aan in oranje hesjes 
gehulde spes patriae (onze jeugd) 
in een voor hen georganiseerde 
trektocht met voor mij onbekende 
bestemming. 

Wij daarentegen de helling op-
trekkend vanaf het stoplicht bij 
de ’Helmondweg’, (i.c. Generaal 
Eisenhowerlaan), die allemaal 
al lang weten waar de mosterd 
vandaan komt, wisten zelf wel 
waar we zijn moesten. Aangeko-
men bij de met hekken en poorten 
afgesloten ’verboden stad’ stonden 
al meer hanggroep-ouderen de 
weg te blokkeren, wachtend op het 
tijdstip dat de poort naar kennis 
voor ons geopend zou worden. 
Een jaar of tien geleden moesten 
we onze neus nog regelmatig 
dichtknijpen voor de stank die 
vanaf het terrein verspreid werd, 
maar de grote koepels en luchtzui-
vering blijken inmiddels meestal 
effectief te zijn om het parfum met 
bedenkelijke samenstelling van 
onder meer ammoniak (pislucht) 
en H2S (rotte eierengeur) aan onze 
neus voorbij te laten gaan, waar-
voor dank! 

Frank van Dorst van Waterschap 
De Dommel verwelkomde en 
begeleidde ons naar een modern 
instructielokaal, waar gastvrij kof-
fie en thee aangeboden werd.
Een boeiende, enthousiaste pre-

sentatie volgde met enkele mooie 
instructiefilmpjes. De P.R. van het 
Waterschap De Dommel is goed 
en professioneel geregeld. De 
humor van presentator Cor in het 
op zich toch wel vooral technisch 
verhaal, zorgde dat dit geen droge 
maar sappige lesstof werd. 
Zo werd de waterzuivering het 
’afvalputje van de regio’ genoemd. 
Poep en pies zorgden voor ons 
als toehoorders als vanouds voor 
komische noten in de culinaire 
dis die de kleine beestjes d.w.z. 
de bacteriën in allerlei soorten en 
maten, voorgeschoteld kregen. 
Ons drinkwater blijkt gelukkig nog 
steeds van Spa en Fontainekwali-
teit te zijn, want het komt uit de-
zelfde bronnen van de Ardennen, 
maar wij weten er met z’n allen 
een rotzooitje van te maken.

Nog geen mensenleeftijd gele-
den loosden boeren, burgers en 
buitenlui hun afvalwater op sloten 
en rivieren. De Dommel kleurde 
na Eindhoven gitzwart en links of 
rechts verkleurde het soms nog 
wat door industrieel afvalwater 
of verscheen er een laag schuim 
op het water van zeepbellen en 

Eerste grove zuiveringOp koffie onthaald voor de presentatie
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fosfaten uit de wasserijen. Soms 
kreeg je aan de oever van de 
stinkende rivier onverwachte bijles 
biologie, of meer nog anatomisch-
pathologische bijscholing, door de 
aanblik van een voorbijdrijvend, 
opgezwollen kadaver van een of 
ander stom rund. Kikkers, vissen 
of waterplanten waren in velden 
noch wegen meer te bekennen 
in dit open riool. Maar daar is 
gelukkig door flink ingrijpen veel 
verbetering in gekomen, onder 
meer door het bouwen van een 
gigantische rioolwaterzuivering 
op de plaats waar voorheen een 
vuilstortplaats aan de rand van de 
Dommel was.

Weg met dat vieze water!
Schoon schip maken en er blij-
vend voor zorgen dat we met een 
flink schoongemaakte lei in het 
stroomgebied van de Dommel 
het milieu zouden behouden en 
de gezondheid van de inwoners 
van de Nederlandse Delta mede 
beschermen, want de Biesbosch 
is een belangrijke bron voor het 
drinkwater boven de rivieren.
Aan de slag ermee, de dagelijks 
circa 120 liter bad- en ander water 
per persoon wordt inmiddels 
flink schoongemaakt in de grote 
rioolwaterzuivering aan de van 
Oldenbarneveltlaan, grenzend aan 
het wandelpark Eckart.
Zeep, wasmiddelen, etensresten, 

vetten en poep en plas worden, sa-
men met het straatvuil dat met de 
regen het riool inspoelt, gezuiverd. 
Helaas zit er ook nog steeds an-
dere troep in het rioolwater, zoals 
koffiefilters, luiers en ’vochtige’ 
doekjes. Nog grotere ellende wordt 
veroorzaakt doordat sommigen 
verfresten, olie en medicijnen 
in het riool dumpen, want deze 
spullen zijn nauwelijks of niet te 
verwijderen uit het water. Een 
beter milieu begint bij onszelf, dus 
kijk maar eens op www.nietinhe-
triool.nl om uw handen voortaan 
in onschuld te kunnen blijven 
wassen, hopelijk in niet al te veel, 
zuiver water. 

Voor de grote schoonmaak van 
het rioolwater zijn filters, bakken 
met bacteriën en een uitgekiende 
processturing met op veel plaatsen 
ingebouwde controlemetingen 
uitgedokterd. Van 1 liter rioolwa-
ter (=1000 gram) blijft slechts 0,2 
gram aan vuil over, het zogeheten 
’slib’. Dit gaat na centrifugeren 
op industrieterrein de Spaarpot 
naar een verbrandingsoven en 
het kleine beetje dat daar weer als 
as van over blijft wordt ook nog 
hergebruikt.

Nog even een paar kengetallen om 
te schetsen hoeveel werk er verzet 
wordt door mens, bacteriën en 
machines: 

Dagelijks wordt hier ca. 150.000 
m3 rioolwater gezuiverd, zo’n 6 
miljoen liter per uur;
maximale pompcapaciteit 35.000 
m3/uur;
de stroomrekening van deze wa-
terzuivering bedraagt ca. 1 miljoen 
euro per jaar; zuiveringsrende-
ment 92% (waarvan 91% fosfaat-
verwijdering en 79% stikstofver-
wijdering).
Het Waterschap de Dommel 
en hun medewerkers verdienen 
bepaald geen stank voor dank voor 
hun werk want onze gezondheid, 
de fraaie natuur en ons hele milieu 
vaart er wel bij dat wetenschap-
pelijke kennis toegepast wordt en 
de (bio-)technologie zo beheerst 
wordt dat we er gerust op mogen 
vertrouwen dat onze jaarlijkse 
bijdrage zuivere koffie is.
Veel meer wetenswaardigheden 
en indrukwekkende impressies 
aan de rand van grote bassins bij 
reusachtige pompen en installaties 
kun je zelf opdoen door je aan te 
melden voor een excursie voor 
wijkbewoners, waarover binnen-
kort meer.
Informatie via internet onder 
meer: 
https://www.dommel.nl/alge-
meen-glm/rioolwater-zuiveren.
html

Aleks Veldhoen
Foto’s: Jan van Erven en Jan Bruin

Een van de drie grote overdekte bassins krijgt een nieuwe deklaagAan de rand van de grote openluchtbassins
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pagelaan 7 I  5641 CB eIndhoven I  tel 040-2813679 I  www.tradItIons.nl

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



Jan van der Molen is deze maand 
onze ’Koopman van de maand’. 
Wanneer je om 06.30 uur de 
markt op komt lopen hoor je hem 
al zingen „Jantje, Jantje, mooie 
jongen”, „Jantje, Jantje, je bent 
geweldig”. Wanneer je hem niet 
hoort (met name ’s ochtends) weet 
je dat er iets niet goed zit. Maar 
deze dag is hij goed gehumeurd en 
zingt volop tijdens het opbouwen. 
Typisch Jan.
„Ik sta om 03.30 uur ’s nachts op 
en begin dan altijd met twee bak-
ken koffie, daarna ga ik naar mijn 
magazijn waar de verse handel 
’s nachts is afgeleverd”, vertelt Jan. 
„Alles laad ik dan in de wagen en 
maak ik klaar voor de dag. Voordat 
ik naar de markt rijd, ga ik weer 
langs huis: twee bakken koffie. 
Tegen 06.15 uur ben ik dan bij de 
Rietvinkstraat.”
Jan is altijd al vroeg van de partij. 
Vaak is hij zelfs al aanwezig 
voordat de kramenzetter zijn 

kramen geplaatst heeft. Hij heeft 
zich met name gespecialiseerd 
in groenten. „Ik ben op de markt 
terecht gekomen via mijn ouders. 
Ook mijn opa Kees stond al op de 
markt, dus eigenlijk is het echt een 
familiebedrijf dat al verschillende 
generaties doorgegeven is. Met 16 
jaar ging ik van school en richtte ik 
mij volledig op de markt.” Groen-
ten zitten in de familie. De oom 
van Jan had vroeger een groente-
winkel aan de Tongelresestraat. 
„De mensen in Tongelre hebben 
mij echt zien opgroeien. Als klein 
menneke was ik al op de markt te 
vinden en zo hebben zij mij zien 
groeien en het bedrijf over zien 
nemen. Dat maakt het zo leuk: ik 
heb veel vaste, leuke klanten in 
Tongelre. Helaas mis ik er nu wel 
wat sinds de verplaatsing. Dat is 
natuurlijk wel jammer.”
Ook aan hem de vraag: waarom 
heb je voor de markt gekozen? 
„Het ’hoe’ heb ik al verteld, maar 
het waarom is vooral omdat je 
onder de mensen bent”, vertelt 
Jan. „Er zijn zoveel verschillende 
mensen en het is leuk om met 
mensen bezig te zijn. Gezellig!”. 
Jan ziet de markt wel veranderen. 
„Op zaterdag helpen mijn zoons 
en dochter nog mee. Zij nemen 
de zaak niet over. Daar zijn de 
tijden niet meer naar. Het zijn heel 
lange dagen. ’s Avonds rond half 
11 is het werk pas klaar. Ook is 
de markt aan het vergrijzen. Wel 
onderscheidt de markt zich van de 
winkels. Bijvoorbeeld door goede 

kwaliteit, diversiteit en ook klant-
vriendelijkheid. Mijn producten 
bestel ik de dag van tevoren en zijn 
dus écht dagvers. Daarom denk ik 
wel dat de markt toekomst heeft.”
Op donderdag wordt hij bijgestaan 
door een leuke vrouw genaamd 
Hetty. „Nee, zij is niet mijn vrouw, 
maar een erg goede vriendin. Mijn 
vrouw heeft haar eigen winkel in 
Valkenswaard, in kinderkleding, 
ik heb haar wel leren kennen op de 
markt.”
Tijdens het oppakken hoor je hem 
alweer zingen. En wat doe jij dan 
nog in jouw vrije tijd Jan? 
„We gaan graag op skivakantie. 
Maar niet te lang hoor. Want de 
markt kan ik echt niet zomaar 
missen.”

CONTACT
Marktmeester A. Boeren 
a.boeren@eindhoven.nl 
Tel. 0628906973

koopman van de maand
Jan van der Molen

„De mensen in Tongelre hebben 
mij zien opgroeien”
Door Anne-Marie Boeren
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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

drukwerk printwerk afwerking

Lange Voren 16b, 5521 DD Eersel - T 0497-331 331 - E info@allcolor.nl

Voor al uw print- en drukwerk

drukkerijallcolor



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

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn 
er voor de opvang van dieren, met 
uitzondering van honden en katten, 
en bieden ze weer te koop aan. 
Ook voor tweedehands kooien, voor 
advies en info, kunt u bij ons terecht.

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

In het Vossenhol, vooral bekend 
als tweedehands kledingwinkel, 
zijn er nu ook volop kerstspul-
len te koop. Ben je nog op zoek 
naar bijvoorbeeld glas geblazen 
kerstballen, slingers, kransen, 
pieken of kerstkleding voor meer 
dan schappelijke prijzen? Welnu 
ga dan eens een kijkje nemen op 
het einde van de Zwaluwstaart-
weg, achter de voormalige school, 
want daar vieren de vossen samen 
met de dwergjes hun kerstfeestje. 
Wellicht was je er nog niet van op 
de hoogte, maar de opbrengsten 
gaan naar goede doelen. 

Het Vossenhol is dus een organi-
satie op non-profit basis. Naast 
kleding en kerstspullen kan je bij 
ons ook terecht voor schoenen 
tassen, jassen, cd’s, dvd’s, ser-
viesgoed enz. Omdat onze ruimte 
ook zijn beperkingen heeft kan je 
voor baby- en peuterkleding een 
afspraak bij ons maken. Sorry Sint, 
maar het „oh, kom er eens kijken” 
geldt dus ook voor het Vossenhol 
aan de Zwaluwstaartweg. En... de 
koffie staat klaar! 

Mar Lommerse 

Kerstmis in het Vossenhol

 Het 
Vossenhol

voor ieders budget
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Eerste consult (intake, lichamelijk onderzoek,spier-
stress -en hartslagscan) nu voor € 47,- in plaats 

van € 97,- (geldig tot 31-12-2017).

Bel 040-7117 282 om een afspraak te maken 
ruggensteun.com

Beste buurtbewoners,

Graag stel ik mij aan u voor.
Ik ben Anton Stas, afkomstig uit Mol (Belgie).

Al twintig jaar voer ik met veel plezier en 
passie mijn vak uit: Chiropractie.

Vanaf 7 November opent onze tweede vestiging aan de 
Jeroen Boschlaan 2c in Eindhoven. Graag nodig ik u 
hierbij uit om een kijkje te komen nemen in onze zeer 

bijzondere praktijk en nader kennis te maken!

Aanbieding voor de bewoners van Tongelre:

Team van der Heijden Kappers
staat klaar voor jouw G lamour moment

tijdens de feestdagen

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

donderdagavond tot20.00 uur
opEn!

De feestdagen staan alweer voor de deur. Het wordt druk, dus is het slim om 
alvast te bedenken wat je met je haar gaat doen. Je wilt toch niet op kerstochtend 
wakker worden met een vol schema zonder plannen voor een goed kapsel?
• Probeer eens een ander kapsel.
• Laat je nagels manicuren en lakken
• Neem een schoonheidsbehandeling
• Neem een body tanning voor een mooi bruin kleurtje

Wees voorbereid en maak een afspraak: Even bellen of 24/7 online boeken



Foto’s: Ralph van Erven

foto-impressie
’Carré’ op Sectie-C!
Thaleia speelde ’Poppenkast’ op 23,24 en 25 november op Sectie-C
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Op uitnodiging van onze nieuwe 
drukkerij, All Color in Eersel, is een 
aantal leden van de werkgroep van 
ons wijkblad op donderdag 12 okto-
ber jl. daar op bezoek geweest.
Zoals u weet hebben wij sinds afge-
lopen mei een heel nieuwe lay-out 
maar ook een geheel nieuw formaat 
voor ons wijkblad. Het idee voor dit 
kleiner formaat werd, na diverse 
offertes te hebben opgevraagd, aan 
ons voorgesteld door All Color.
Dit kleiner formaat bracht, behalve 
dat het handzamer is, ook nog een 
groot voordeel met zich mee.
Wij kunnen nu geheel in kleur 
uitkomen op een betere kwaliteit 
papier voor nagenoeg dezelfde prijs 
als ons oude wijkblad in zwart wit.

Na de hartelijke ontvangst door 
eigenaar Antoon Kerkhofs en ook 
onze contactpersoon en account 
manager Brenda Uijterwijk, werd 
door Antoon onder het genot van 
koffie met wat lekkers een korte 
uiteenzetting gegeven over het 
ontstaan en de geschiedenis van 
All Color. Het bedrijf is in 1991 
opgericht door de huidige eigenaar 
en zit sinds 2007 op de locatie aan 
Lange Voren 16 B in Eersel, dichtbij 
de aansluiting met de A67. Het 
klantenbestand zit niet alleen in 
de regio maar ook in in de rest van 
Nederland, België en Duitsland. 

Hierna vertelde Brenda aan de hand 
van diverse voorbeelden wat All 
Color allemaal doet en kan.
Dit gaat van druk- en printwerk, 
printen van grootformaat bouwte-
keningen tot vormgeving, mai-
ling en verpakkingen. Als u in de 
supermarkt of slijterij bijvoorbeeld 
flesjes Belgisch bier ziet staan die 
mooi verpakt zijn, is de kans groot 
dat de kartonnen verpakking bij hen 
vandaan komt. 
Bent u nieuwsgierig geworden wat er 
allemaal mogelijk is bezoek dan eens 
hun website: www.allcolor.nl.

Na de uitleg nam Brenda ons mee 
naar de ruime en overzichtelijk 
ingerichte hal waar alles gedrukt en 
geprint wordt.
Ons wijkblad wordt op een full color 
offsetmachine gedrukt. Een mooi 
proces om te volgen.
Als het wijkblad bij u op de mat valt 
is er heel wat aan vooraf gegaan, 
van het door ons aanleveren in pdf 
bestand tot het uiteindelijke eind-
product.

Het bezoek aan de machine die 
de gedrukte pagina’s op de juiste 
volgorde oppakt, niet en vouwt 
tot een boekje viel samen met het 
moment dat ons wijkblad van de 
maand oktober van de band rolde 
en verzendklaar werd gemaakt.

Bij All Color wordt duurzaam gepro-
duceerd. Er wordt gebruik gemaakt 
van duurzame grondstoffen, energie 
en productiemiddelen. Ook wordt 
er een actief beleid gevoerd ten 
aanzien van het verwerken van de 
afvalstromen.
Verder is het bedrijf FSC gecerti-
ficeerd en wordt het drukwerk op 
papier gedrukt, afkomstig uit goed 
beheerde bossen.

Het was voor ons een heel leerzame 
ochtend en vooral ook een goede 
gelegenheid om kennis te maken 
met de mensen van All Color.

Jan van den Bosch
Foto’s Sjaak Kommers

Ons wijkblad op de drukpers

Vergaren, vouwen en nieten Het wijkblad kant en klaar

bezoek drukkerij All Color
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Lezersinbreng

Als u een tip heeft over een bijzondere gebeurte-
nis 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,  voorzien van uw adres en 
telefoonnummer, bij ’t Oude Raadhuis, 
’t Hofke 15 t.a.v. Wijkblad Rond ’t Hofke.
Wij nemen  dan contact met u op.

Eeuwfeest Begraafplaats 
Sint-Martinus
Na de druk bezochte gildemis in de Martinuskerk 
trok het gilde op naar de begraafplaats Martinus, 
die 100 jaar geleden in gebruik is genomen. In 
zijn gevolg de pastoor, gekleed in het historische 
Martinuskazuifel en vele Tongelrenaren. Een 
vendelgroet, twee lezingen over de jubilerende 
begraafplaats, stemmige kaarsen, en koffie met 
koek tegen de koude novemberwind deden oude 
herinneringen herleven. Een bescheiden maar 
indrukwekkende bijeenkomst tussen de ruim 550 
graven uit de vorige eeuw... ...in een oase van rust 
en vrede.  
Onze speciale dank gaat uit naar onze sponsors 
die dit feest mede mogelijk hebben gemaakt: 
Groen domein Wasven, Uitvaartverzorger Monuta, 
Yvonne Henderson, Rindert Brouwer en Tonny van 
den Boomen.

Bestuur St. Calixtus/St. Martinus

Muriël Alblas en Trees Verhulst

Demonstratie Martinus

Bladgoud
Deze foto heb ik op 17 november ’s morgens 
om 11 uur genomen van ons gouden Beuken-
laantje.  Ik was er precies op het juiste moment, 
een uur later was de lichtinval weer anders met 
minder bladgoud. 

Hartelijke groet, Tineke Koeneman

LAAT 
hET ONS 
WETEN!

Hallo ik ben Rieni, een vrouw van  70 jaar. Ik ga graag 
naar het theater of de bioscoop, leuk maar niet alleen. 
Ik zoek iemand met  dezelfde interesse. 06 - 13303748.
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Op Nostalmania, een site van het 
Regionaal Historisch Centrum, is 
dit prachtige plaatje te zien van een 
kerstoptocht uit 1961. We kijken 
de Muschbergweg in op de hoek 
met de Wolvendijk en ’t Hofke. Op 
ons af komt een stoet van engelen, 
schapen en helemaal achteraan een 
kameel, waar ongetwijfeld een van 
de drie koningen op zit. De optocht 
was georganiseerd door het sociaal 
werk in het Oude Raadhuis. Vanaf 
dit gebouw trok het kerstgezel-
schap rond ’t Hofke, richting het 
Eckartse Bos (Bochten) om via de 
Muschbergweg weer terug te keren. 
Het plaatje geeft een mooie kijk 
op de eertijdse leefomgeving van 
Oud Tongelre, waar de veranderin-
gen naar het moderne Eindhoven 
aan voorbij leken te gaan. Geen 
Helmondweg, flats, Vlinderbuurt, 
Krommenbeemd of Brabis, zoals de 
gemeentelijke plattegrond uit dat-
zelfde jaar 1961 duidelijk maakt. 
De fotograaf Frans van Mierlo moet 
het plaatje gemaakt hebben met 
de Planken Opkamer in zijn rug en 

omdat hij van boven is genomen 
lijkt het wel alsof hij vanuit de dak-
kapel van deze bijzondere winkel zo 

de Muschbergweg in heeft gekeken. 
Rechts zien we nog een stukje gevel 
van bakkerij Van Woensel en links 

op d’n Hoek (deel 1)

Wolvendijk - ’t hofke - Muschbergweg

Kerstoptocht uit 1961

Bouwrijp maken van het terrein op 29 auguatus 2017
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het transportbedrijf van Manders, 
waar een zware Magirus oplegger 
geparkeerd staat en waar je zo de 
bijzondere Manders kleuren bij 
kunt denken. Voor wie die niet kent, 
wijnrood-crème. In Geldrop staan 
er bij Tinie Manders nog twee. 
Op deze plek (zie pijltje kaart) 
gaat er gebouwd worden. Dat zal 
niemand ontgaan zijn. Na het 
transportbedrijf werd het pand een 
café, ’t Wapen van Tongelre met 

de weduwe (’Moeke’) Manders en 
latere Gerrit Manders als uitbaters. 
Nadat het café haar deuren sloot 
kwam er het barbecuerestaurant 
Gonzales in, dat in de nacht van za-
terdag op zondag 25 juni afbrandde. 
Dat was alweer in 2006. Nadat het 
pand gesloopt werd kreeg het vrijge-
komen perceel een nieuwbouwbe-
stemming. Ja en toen brak de crisis 
uit en daarmee kwam de klad in 
de huizenmarkt. Maar na elf jaar 

braak is het zover. Er worden negen 
nieuwe woningen gebouwd en ze 
zijn reeds allemaal verkocht. 
In een serie artikelen willen we 
de komende maanden aandacht 
besteden aan deze plek, zowel aan 
de panden en hun bewoners uit 
vroeger tijd als aan de nieuwbouw. 
Wordt vervolgd...,

Jan Swinkels, Jos Rovers, Paul Brans

Oproep

’Whatever happened to 
Dook van de Ven’
Dook Ven was de winkelier van De 
Planken Opkamer op de hoek van 
’t Hofke en de Muschbergweg. In 
zijn winkel was van alles te koop: 
bestek, serviesgoed en wasknij-
pers, maar ook een wasmachine 
en zelfs een half litertje petro-
leum. De winkel is afgebroken in 

juli-augustus 1965. Zijn zoon was 
gasfitter en/of loodgieter en heeft 
nog een zaak gehad op de Tongel-
resestraat met het bord De Plan-
ken Opkamer boven de ingang. 
Vervolgens, zo gaan de verhalen, 
is hij geëmigreerd naar Australië 
of Nieuw Zeeland. Sindsdien ont-
breekt elk spoor van deze bijzon-
dere familie. Wie weet hoe het 
hen vergaan is, heeft iemand enige 
informatie of een (email-adres? 

Graag zouden we voor de artike-
lenreeks Op d’n hoek (zie inleiding 
in dit nummer) in contact komen 
met een familielid, vriend of ken-
nis. Alvast hartelijk dank voor uw 
inspanningen.

Contactadres: 
rondhethofke@gmail.com 

Het Wapen van Tongelre

Huidige situatie november 2017

Brand bij Gonzales in 2006, foto: Jan van Kruisdijk
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Kerstversieringen maken
Haal de natuur in huis met natuur-
lijke kerstversieringen. En wat is er 
leuker dan dit zelf te maken? Dit kan 
onder begeleiding van experts bij het 
Wasven. Wij zorgen voor groen, u 
zorgt voor bakjes, kaarsen of wat u 
wilt maken. De workshop is op 13 
december van 19.00 tot 22.00 uur.
 Het is een inloopavond en we 
zijn geopend van 19.00 tot 22.00 
uur in de kas van de Wasvenboer-
derij. Deelname is €10,00 per per-
soon incl. koffie of thee. Aanmel-
den kunt u bij natuurwerkgroep@
wasven.nl.

Cursus natuurbeheer: beheer 
hakhout- en geriefbosjes
Een geriefbosje is een klein bos 
waar boeren vroeger hakhout 
vandaan haalden voor eigen 
gebruik. De bosjes speelden een 
belangrijke rol in het leven van de 
zelfvoorzienende keuterboer. Sinds 
de industriële opmars halverwege 

vorige eeuw en de komst van gas als 
brandstof, zijn hakhout- en gerief-
bosjes bijna helemaal verdwenen.
In deze cursus maak je kennis met 
de geschiedenis van het hakhout, de 
soorten en het beheer van vroeger 
en het beheer in deze tijd.

Kun je oude 
hakhoutbosjes 
nog herken-
nen? Wat leveren ze op aan flora en 
fauna? Al deze interessante zaken 
komen aan bod.
 De workshop bestaat uit 
2 delen. De eerste beslaat de theorie 
en is op 14 december van 19.30 
tot 22.00 uur. De tweede is een 
praktijkexcursie op 16 december 
van 9.30 tot 12.30 uur.Deelname 
kost €10,00 per persoon. Je kunt je 
aanmelden via natuurwerkgroep@
wasven.nl.

Natuur thema-avond jeugd: Kerst-
stukjes maken met natuurlijke 
materialen

Op vrijdagavond 22 december kun 
je kerststukjes komen maken met 
natuurlijke materialen. 
Wat je alleen mee hoeft te brengen 
is een bakje of een schaal en mis-
schien wel een kaars, of meerdere. 
Je kunt misschien wel een stukje 
maken voor je ouders of voor oma 
en opa, altijd leuk om te geven.
 Het is een inloopavond van 19.00 
tot 21.00 uur waar wij je helpen 
met ideeën en het maken van jouw 
kerststukje. Dit keer zitten we trou-
wens in de kas.
Kom je ook iets moois maken? Het 
is voor de jeugd van 6 tot 12 jaar. 
De entree is €2,00 per kind.

rondom de
Wasvenboerderij

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij.
Met kerst gooien wij het bekende programma van 
activiteiten om, om plaats te maken voor onze echte 
kerstklassiekers. Kerstsfeer in het groen bij u om de hoek: 
graag tot ziens bij het Wasven!

Planning activiteiten december & januari
Kerstversieringen maken 13 december, 19 tot 22 uur, De Kas

Cursus natuurbeheer 14 en 16 december, De Schop

Natuurthema avond jeugd: kerststukjes 
maken

22 december, 19:00 uur, De Kas

Kerst bij de Gasterij 25 & 26 december

Oliebollenverkoop 29 tm 31 december

Natuurwerkochtend 6 januari, 09:30 uur, De Schop en buiten

Opening expositie Suzan Kapucu 6 januari, 14:00 uur, Gasterij

Bakmiddag voor kinderen:
sneeuwpoppen

10 januari, 13:30 uur, De Schop
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Kerst bij de Gasterij
Met kerst kunt u bij de Gasterij 
genieten van heerlijke gerechten 
van de bekende kwaliteit, met 
ingrediënten uit eigen tuin en regio. 
Op eerste Kerstdag kunt u genieten 
van een diner. Het is mogelijk om 
op twee tijden aan te schuiven: wij 
serveren het driegangenkerstdiner 
vanaf 16.00 uur en vanaf 19.00 
uur. Onze koks hebben een speciaal 
menu samengesteld met bijvoor-
beeld een pastinaaktorentje met 
schorseneren als voorgerecht, een 
bio-runderbavette als hoofdgerecht 
en stoofpeercrumble na. Maar er 
is nog veel meer keus en er is een 
kinderkerstmenu.

Op tweede Kerstdag serveren wij 
een brunch van 11:.30 tot 14.00 
uur. U kunt dan kiezen uit vele 
koude en warme gerechten, soep, 
brood en desserts.
 Voor een beschrijving van de 
menu’s en voor de prijzen kijkt u op 
onze website. Voor zowel het diner 
als de brunch geldt dat u hiervoor 
moet reserveren. Dit kunt u doen 
via gasterij@wasven.nl  of telefo-
nisch op 040-7870707.
Maandag 1 januari is de Gasterij 
gesloten.

Oliebollen
De oliebollen van het Wasven 
zijn een begrip in Eindhoven en 
omstreken. Al begin december 
oefenen wij voor het juiste beslag, 
de snelle polsbeweging en de ideale 
temperatuur van de olie. En vanaf 
29 december gaan we bakken. Op 
vrijdag 29 en zaterdag 30 december 

zijn de oliebollen te koop van 10 
tot 16 uur. De winkel en Gasterij 
zijn dan ook open. Op oudejaarsdag 
verkopen wij de bollen van 8.00 tot 
16.00 uur en ook dan zijn de winkel 
en Gasterij open.
 De winkel is op zondag 24 de-
cember open van 10.00 tot 16.00 
uur en op zondag 31 december van 
8.00 tot 16.00 uur.

Natuurwerkochtend 
voor groot en klein
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 
rondom de Wasvenboerderij!
Het is keigezellig om samen -vol-
wassenen én kinderen- aan de slag 
te gaan om onze leefomgeving 
mooier te maken. Lekker fysiek be-
zig zijn in de natuur. En het is nog 
leerzaam óók! Wie mee wil helpen, 
is van harte welkom, we verzamelen 
bij de Schop (de grote schuur naast 
de Wasvenboerderij).
 Er wordt geklust van 9.30 tot 
12.30 uur. In de pauzes is er koffie 
of thee met iets lekkers uit de Was-
venbakkerij. Voor meer informatie: 
natuurwerkgroep@wasven.nl

Bakmiddag voor kinderen: Sneeuw-
poppen die niet smelten
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.
Op woensdag 10 januari is het 
thema ’Sneeuwpoppen die niet 
smelten...’.  
We gaan sneeuwpopkoekjes maken!
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. Ben je ingeschreven, 
maar kan je per ongeluk toch niet 
naar de Bakmiddag komen, bel ons 
dan even op tel. 040-7870708. Dan 
kan er nog iemand van de wachtlijst 
meedoen!
 De Bakmiddag wordt gehouden 
in de Schop; dat is de grote schuur 
bij de Wasvenboerderij. We begin-
nen om 13.30 uur en om 15.00 uur 
zijn we klaar. Meedoen kost €4,00 
per kind.

Expositie schilderijen 
Suzan Kapucu
De expositie is te zien van zaterdag 
6 januari 2018 tot en met zondag 
25 februari 2018 op de overloop 
van de Wasvenboerderij. De ope-
ning is op zaterdagmiddag 6 januari 
om 14.00 uur.

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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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 leefomge-
ving, 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 leg-
gen 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 Raad-
huis 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.

Agenda
 Maandagmorgen 
- Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.

 Maandagmiddag 
- Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wan-
delen: 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 aan-
wezig 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 kaar-
ten 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

wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

Kerstbrunch
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, smakelijke 
en sfeervolle kerstbrunch op 26 december 2017 in 
’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15 van 11.30 tot 14.00 
uur. De zaal is open om 11.15 uur.
De kosten bedragen € 6,50 per persoon
Aanmelden kan tot 23 december bij ’t Oude Raad-
huis tussen 9.00 uur en 12.00 uur of even bellen 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar 040-281 17 37

VOL iS VOL!
dus geef 
je snel op

Zoek je 
contact?

Bel of 
mail ons!
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Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 19 januari 2017 organiseren we 
weer een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aan-
vang 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 2018 is het vijftig jaar geleden dat Martin Luther 
King werd vermoord. De derde maandag in januari is 
het in de VS  ’Martin Luther King Day’, een nationale 
feestdag, gewijd aan King en zijn gedachtegoed.
De film ’Selma’ (2014) gaat over een belangrijke 
periode in de geschiedenis van Amerika. De Afro-
Amerikaanse bevolking eist in 1965 stemrecht. Een 
vreedzame protestmars van het stadje Selma (Alaba-
ma) naar de hoofdstad Montgomery eindigt met 
bruut geweld. De demonstranten laten het er echter 
niet bij zitten. Onder leiding van Martin Luther King 
Jr. ontstaat één van de grootste protestmarsen ooit 
die er toe leidde dat President Johnson de Voting 
Rights Act tekende.

Noteer ook de volgende data voor een gezellige 
avond: 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei.
Koffie of thee € 1,00. 
Overige consumpties volgens de consumptielijst.

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.

Kerstbomen versieren
Woensdag 20 december van 14.00 t/m 16.00 uur.
Kinderen tot de leeftijd van 10 jaar kunnen bij 
’t Oude Raadhuis op ’t Hofke 15 samen met de 
Krea kids kerstbomen versieren waarna deze bij 
’t Oude Raadhuis worden neergezet.
Voor kerstbomen en decoratiemateriaal wordt ge-
zorgd. 
Als kinderen iets persoonlijks in de boom willen 
hangen dan is dat mogelijk.
 

’t Oude Raadhuis nodigt iedereen uit voor 
een gezellige nieuwjaarsreceptie
Op Zondag 7 januari 2018 van 14.00 uur-17.00 uur.
Onder het genot van een hapje en drankje kunt u alle 
aanwezigen gelukwensen.
Koffie en thee is gratis en u krijgt ook nog 1 con-
sumptie aangeboden.
De hapjes zijn natuurlijk ook gratis.
Tot 7 januari 2018!
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Cook4U is hot!
Dat wil zeggen, de gasten hebben ons weten te 
vinden. Voor januari zitten we inmiddels ook al vol. 
Super!
De jonge koks koken blijkbaar heerlijk, want de gas-
ten komen graag terug. Hun enthousiaste bediening 
draagt vast ook bij aan het eetplezier.
We koken elke maand, op de tweede woensdag, een 
drie gangen menu met een ander thema. Dat doen 
we met maximaal 10 jongeren en 5 begeleiders voor 
ca. 24 gasten. (En onszelf natuurlijk, we moeten 
immers wel proeven wat we uit serveren.) De jonge 
koks beginnen om 17.30 uur met koken. De gas-
ten zijn vanaf 19.00 uur welkom en het eten start 
ca. 19.15 uur. Om 21.00 uur sluit de bar, zodat we 
21.30 uur de activiteit kunnen afronden. Op de foto 
zie je ons Chinees menu van afgelopen oktober. 

Dus:
Ben jij tussen de 11 en 18 jaar?
Vind je het leuk wat kook-ervaring op te doen? 
Vind je het leuk om gastvrouw of gastheer te zijn 

Ons Buurthuis Bruist (OBB)
Is een initiatief van de Gemeente Eindhoven om 
inzicht te krijgen inzake de behoefte van een buurt 
en het functioneren van het  betreffende buurthuis in 
deze buurt. Daarbij werd een transitieplan gemaakt 
om dit alles te verbeteren. Het initiatief is in 2016 
gestart en wordt eind 2018 afgesloten.
Op maandagochtend 27 november 2017 om 
09.00uur werd OBB door wethouder Yasin Toruno-
glu, met drie medewerkers van de gemeente,  positief 
afgesloten voor zowel Wijkcentrum ’t Oude Raad-
huis, als Activiteitencentrum Orka. Er waren lovende 
woorden van de wethouder over beide wijkcentra met 
ieder hun eigen identiteit.
Wij zijn daarmee de twee eerste wijkcentra in Eind-
hoven die voldoen aan het gestelde in het transitie-
plan van OBB.
Wethouder Torunoglu overhandigde aan beide wijk-
centra een mooie kluscheque, waarmee beide centra 
iets moois kunnen realiseren in hun wijkcentrum! 
Wij zien dit als een bevestiging dat we goed bezig 
zijn en wat we voor ogen hebben. Dit alles doen we 
uiteraard samen met al onze vrijwilligers, werkgroe-
pen, donateurs en gasten.
Wij blijven proberen om een plek in de buurt te zijn, 
waar onze gasten elkaar kunnen ontmoeten met een 
kopje koffie of thee, een drankje, wat gezelligheid en 
een babbel!

Iedereen die hieraan bijdraagt: BEDANKT! 
Fijne feestdagen en tot ziens bij onze activiteiten!

activiteiten bij 
Orka
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voor de gasten in het ’restaurant’?
Of allebei, want op een avond kan je beide doen na-
tuurlijk.
Stuur dan een mailtje aan cook4u.orka@gmail.com, 
en doe gewoon een keer mee!
Mocht je als vrijwilliger bij Cook4U mee willen doen, 
voor een paar keer per jaar of als vaste vrijwilliger, dan 
ben je van harte uitgenodigd. Stuur dan ook even een 
mailtje naar bovenstaand e-mailadres.
Als toetje van 2017 willen we heel graag de jonge koks 
en alle enthousiaste en dankbare gasten van harte 
bedanken voor hun komst naar Cook4U in Orka dit 
jaar. Het was een heerlijk Cook4U jaar. Wat ons betreft 
in 2018 weer!
Hartelijke groet namens alle begeleiders van Cook4U, 
Jos, Helma, Willem Jan, Patries, Joris, Jack en Mirjam

Knallend 2017 uit en
 spetterend 2018 beginnen! 
Op 16 december vanaf 20.00 uur is er bij Orka een 
Kerstborrel en op 6 januari vanaf 15.00 uur een 
Nieuwjaarsborrel. Kom je je wijkgenoten ook even fijne 
feestdagen wensen voor de kerst? Of juist de beste 

wensen voor 2018 brengen? Of beide natuurlijk ;) 
Als we even terugkijken naar 2017 is er weer veel 
gebeurd. Mooie activiteiten. Afscheid van vrijwilligers, 
maar ook nieuwe erbij. Met nieuwe gebruikers in 
het Orkacentrum. Sommige activiteiten zijn gestopt 
en bijzondere nieuwe initiatieven gestart, zoals de 
muziekavonden en middagen waarbij we alle muzikaal 
talent uit de wijk (e.o.) uitnodigen om die mee in te 
gaan vullen. Interesse? 
Mail dan naar activiteiten@orkacentrum.nl.
Als klap op de vuurpijl zijn we door de Gemeente Eind-
hoven tot Bruisend Wijkcentrum benoemd, samen met 
het Oude Raadhuis. 
Met die benoeming hebben we een mooie kluscheque 

gekregen, die goed besteed gaat worden. 
Want in april van 2018 bestaat Orka 5 jaar! Dat gaat 
natuurlijk groots gevierd worden, met alle bezoekers, 
alle vrijwilligers en geïnteresseerden uit de wijk. Meer 
informatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Voor de thuiskalender is het handig om de planning 
van januari en februari vast te weten. 
Rest ons iedereen heel hartelijk te bedanken voor de in-
teresse en betrokkenheid bij Orka en we hopen er met 
zo veel mogelijk mensen een mooi 2018 van te gaan 
maken.

Fijne feestdagen en tot ZIENs in Orka,
Namens alle vrijwilligers en het bestuur.

Januari 2018

Zaterdag
6 januari, v.a. 15.00 uur

Nieuwjaarsborrel

Woensdag
10 januari (zie artikel Cook4U)

Cook4U

Zaterdag 
20 januari, v.a. 20.00 uur

Muziekavond (thema)

Februari 2018

Woensdag 
14 februari (zie artikel Cook4U)

Cook4U

Zaterdag 
24 februari, v.a. 20.00 uur

Muziekavond (thema)

CONTACT
Activiteitencentrum orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
Email: 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

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

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



Onze buurtpreventen hebben in 2017 ongeveer 160 
keer actief door de wijk gelopen met het oog op een 
veilige omgeving. Het aantal inbraken en incidenten is 
daardoor laag. Met een relatief klein groepje van 
13 leden lopen we enkele keren per week door de wijk. 
Wij zijn te herkennen aan onze gele hesjes met daarop 
de tekst BUURtPREVEntIE. 
Als zich iets opvallends voordoet, of er is een verdachte 
situatie melden we dit aan de politie of gemeente. Wij 
streven ernaar dat er elke dag gelopen gaat worden 
door 2 preventen. De wandeling door onze wijk duurt 
ongeveer een half uur/drie kwartier. 
Wilt u minstens 1 keer per maand meelopen met ons? 
Mail ons dan voor verdere informatie: bptkrommen-
beemd@gmail.com

Met de politie belt u:
Alarmnummer 112: spoed, levensbedreigende situatie, 
misdrijf of ongeluk. www.politie.nl/themas/con-
tact-112.html.
Servicenummer 0900-8844: wijkagent, 
politie geen spoed www.politie.nl/themas/con-
tact-0900-8844.html
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000: ernstige 
criminaliteit melden zonder uw naam door te geven, 
www.meldmisdaadanoniem.nl.
Dierenpolitie 144: mishandeling of verwaarlozing van 
dieren. www.politie.nl/themas/contact-144.html.

Met de gemeente belt u:
Meldingen over problemen in de openbare ruimte: 
14040 Via dit nummer kunt u een melding doen die 
vervolgens doorgezet wordt naar de desbetreffende 
afdeling van de gemeente Eindhoven. 
Dit kan ook via de BuitenBeterApp op uw smartphone. 
In deze app kunt u melding maken van ongeregeldhe-
den in de wijk.
Hartelijk dank aan al onze lopers voor hun regelmatige 
wandeling door de buurt, weer of geen weer!

Voor allen een goed, gezond en veilig 2018 toegewenst! 

Buurtpreventieteam Krommenbeemd e.o.

Buurtpreventie Krommenbeemd e.o.

Al heel wat jaren zetten we samen met een aantal bewoners van 
onze flat aan de Mortierlaan de kerstboom en kerststal neer in de 
hal bij de ingang van onze flat. De beelden van de kerststal zijn 
gemaakt door een van onze medebewoners. Als alle versieringen 
zijn aangebracht, ziet de hal er supergezellig uit! Een kerstmuziekje 
erbij en je krijgt meteen helemaal het kerstgevoel! 
 
Corry Heller–van Egmond

het is weer bijna Kerst en tijd om 
onze huizen te versieren. 
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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 24 december om 19.00 uur 

ds Dronkert/Grosheide Kinderkerstfeest
  Zondag 24 december om 22.00 uur  

ds Dronkert/Grosheide Kerstnachtdienst
  Maandag 25 december om 10.00 uur  

dominee Elbert Grosheide, Kerstdienst
  Zondag 31 december om 10.00 uur 

dominee Tineke Dronkert, Oudjaarsdag – zangdienst
  Zondag 7 januari om 10.00 uur  

dominee Tineke Dronkert
  Zondag 14 januari om 10.00 uur  

dominee Tineke Dronkert, Jeugdkerk
  Zondag 21 januari om 10.00 uur  

dominee Elbert Grosheide
  Zondag 28 januari om 10.00 uur  

dominee Elbert Grosheide, 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 jeugd-
kerk voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. 
Inmiddels is ’De Blokhut’ door de Jeugdkerk in gebruik 
genomen. Dit is een eigen gebouw voor de jeugd in de 
tuin achter de kerk.

Kerstspel
Op kerstavond 24 december om 19.00 uur spelen de 
kinderen van de kindernevendienst weer het kerstspel. 
Iedereen die het kerstfeest een keer op een andere ma-
nier wil horen en meemaken is van harte welkom.

Bijzondere oudejaars-zangdienst
Op 31 december om 10 uur is er in de Ontmoetings-
kerk een zangdienst met Cor van Lingen achter het 
orgel. U kunt voor deze dienst liederen opgeven (bij 
voorkeur uit het ’oude’ en ’nieuwe’ liedboek) rond het 
thema ’verleden gedenken, toekomst verwachten’.

Onderstaande foto van de bloemschikking van de eerste 
kerstdag van 2016. Met bijhorend gedicht.

Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Kind ons geboren
Immanuel

Goede God
Wij danken U
dat wij in Jezus

Het visioen van de 
wereld 
omgekeerd kunnen 
herkennen
Heelheid
Te midden van alle
gebrokenheid
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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 Eucharistie viering 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:
2 november: Joep Jansen 91 jaar
10 november: Nellie van den Hurk – van de Moesdijk 
88 jaar
22 november: Rina van de Goor–Schoenmakers 85 jaar

Dopen: 
5 november: Jaxx John
 
Kerst concert door Muziek collectief op 
woensdag 20 december

Diensten:
24 december 9.30 uur (4e zondag van de advent )
24 december 21.00 uur Kerstavond m.m.v. Cantemus 
Domino
25 december 9.30 uur Kerstviering m.m.v. Schola 
Cantorum
26 december GEEn dienst in de Martinuskerk. 
Wel in de Joriskerk om 11.00 uur
31 december 9.30 uur zoals op zondag
01 januari 9.30 uur Eucharistie
 
Verder wensen wij iedereen een Gezegend Kerstfeest en in 
alle opzichten een Gezond Nieuw Jaar.

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

Je hoeft niet naar iets wat voorbij 
is terug te verlangen om van een 
monument als de Sint Martinuskerk 
te kunnen genieten. Dat maakte de 
Open Kerkendag van zondag 26 no-
vember wel duidelijk. Was het bijna 
vergeten. Zie ik de kerkdeur open 
staan als ik er langs fiets. Vlug toch 
even naar binnen. Aan de hand van 
een met zorg samengesteld gidsje 
kan ik mijn eigen gang gaan in dit 
neogotische godshuis. Als ik voor 
een houten beeld stil sta, komt er 

een bijzonder vriendelijke meneer 
naast mij staan en legt uit waar-
aan ik kan zien dat het hier om de 
heilige Isidorus gaat. De symbolen 
maken duidelijk dat hij de patroon-
heilige van de boeren is: schop, aren 
en ploeg. Geïmponeerd door zoveel 
kennis van zaken, vervolg ik mijn 
weg langs de fraaie bezienswaardig-
heden. Dan ga ik zitten op onge-
veer dezelfde plek als vroeger, ik 
herken de plek aan de statie van de 
Kruisweg: Jezus half ontkleed voor 

een Romein. Ik tuur de gewelven 
boven mij af. Die immense ruimte 
waar generaties bijeen kwamen 
voor een doop, geboorte, huwelijk, 
uitvaart of zomaar de zondagse mis. 
Hoor ik daar de laatste tonen van 
het Tantum ergo wegsterven, laat 
er iemand de schaal met centen uit 
zijn hand vallen en wie gaat dadelijk 
de preek doen? 
Word ik toch overvallen door wee-
moed, heel even maar. 
Moet kunnen.

Zomaar een bezoeker

Open kerkendag 26 november
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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.

Samen vertalen we uw wens in een
liefdevolle herinnering.

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

Anita van de Voort

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

alles van wild en 

gevogelte tot

HeerliJke stamppot!

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



verenigingen
Aan het woord

jan Kemps eredeken Sint-
Catharinagilde Tongelre
Tijdens de patronesdagviering, 25 november 2017, is 
Jan Kemps benoemd tot eredeken van het Sint-Catha-
rinagilde, omdat hij 65 jaar gildebroeder is. Dit is be-
vestigd met een oorkonde, vervaardigd door de kapitein 
van het gilde, Eric Annal. In 1952 komt Jan als jonge 
knaap bij het gilde en is tot nu toe lid gebleven. Hij is 
inmiddels 81 jaar. Van het gilde krijgt Jan ook nog eens 
de zilveren 65 uitgereikt door de regerend deken. 
Het kringbestuur van Kring Kempenland laat zich ook 
niet onbetuigd. Zij zijn aanwezig om Jan de gouden 
rozet van Kring Kempenland op te spelden die bij dit 
jubileum hoort.

Peter van Kuijen,
koning/regerend deken.

Jan Kemps 65 jaar gildebroeder

Sint-Martinus te paard

Patroonsviering

Op zondag 12 November vierde 
het Sint-Martinusgilde haar jaar-
lijkse patroonsviering.
De dag begon met een Eucharis-
tieviering in de Sint- Martinus-
kerk. Na de dienst werd de eed van 
trouw hernieuwd, een vendelhulde 
op het kerkplein en gaf de Sint-
Martinus te paard zijn mantel weg 
aan de bedelaar. In optocht vertrok 
het gilde naar de Martinus-

begraafplaats die 100 jaar bestond 
en opende pastoor René Wilmink 
deze bijzondere begraafplaats.
Het gilde bracht de dag verder 
door in het gildehuis in de Bogten, 
waar de 4 jubilarissen gehuldigd 
werden. Het Sint-Martinusgilde 
wenst iedereen Prettige Kerstda-
gen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Met vriendelijke gildegroet
Dinie van de Voort
Oud Deken-Schrijver 

Vlooienmarkt scouting St. Frans

De jaarlijkse vlooienmarkt op 
5 november was ook dit jaar weer 
gezellig en succesvol. Vele leden 
en oud leden bemanden de kramen 
en de zusters Clarissen stemden de 
weergoden gunstig. 
Al met al een geslaagde dag.

Genoeg kraampjes en eettentjes bij de scouting
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Menneke van ’t jaar 2018
jan van Gorp

Carnavalsvereniging de 
Tongelreepers heeft voor 
de 43e keer een Menneke/
Vrouwke van het jaar 
gekozen. Dit jaar zijn de 
Tongelreepers unaniem 
van mening dat deze keer 
Jan van Gorp de beste kan-
didaat voor de titel is.
Het zal Prins Houtkrul dan 
ook zeer behagen om de 
versierselen, behorende 

bij deze benoeming, aan Jan van Gorp te overhandigen, 
c.q. om te hangen. De carnavalsroots van Jan liggen 
bij de EPSOV (Eindhovense Politie Sport en Ontspan-
ningsvereniging) waar hij secretaris was en bij C.V. de 
Kletsmeiers waar hij in 1995 tot erelid is benoemd.
Sedert 1976 is Jan betrokken bij de Commissie Op-
tocht, waar hij van 1991 tot 1996 als voorzitter de 
organisatie van de Lampegatse Optochten heeft geleid.
In 1993 is hij gekozen als bestuurslid van de Federatie 
Eindhovens Carnaval, waarna hij vanaf 1996 de functie 
van secretaris op zich genomen heeft. Deze functie 
vervult hij nog steeds.
In 1998 volgde hij Pierre Alewijns op als Chef du Pro-
tocol van de Federatie. Deze taak heeft hij na het carna-

val van 2017 overgedragen aan Danny Leyendeckers.
Vanaf 1997 is hij lid van de Prinskeuze commissie.
Om alle protocollen met de historische waarden die 
daarbij horen in stand te houden, is Jan tevens vanaf 
2009 kanselier der Lampegatse Orden, zodat onder-
scheidingen op de juiste wijze worden toegekend en 
geregistreerd. Met deze staat van dienst is Jan bijna 
dagelijks met ons Lampegats Carnaval bezig.
Naast het carnaval is hij 35 jaar (1979-2014) ver-
bonden geweest aan de stichting 18 September voor 
de organisatie van het defilé en de herdenking op het 
Stadhuisplein. De laatste 10 jaar als voorzitter van de 
commissie. Misschien herinneren sommigen zich nog 
dat hij in de jaren zeventig hopman en groepsleider was 
van de scoutinggroep St.Frans en in de negentiger jaren 
secretaris van de stichting Oud Tongelre.
Iedereen die Jan van Gorp een warm hart toedraagt en 
hem met zijn benoeming wil feliciteren is van harte 
welkom bij Carnavalsvereniging de Tongelreepers op 
14 januari 2018 vanaf 14.00 uur in de Merckthoeve, 
Oude Urkhovenseweg 2-4 te Tongelre.

CONTACT
CV De Tongelreepers
Anja Kramer, secretaris
Telefoon: 0621247045
Residentie: ’De Galerage’
Oude Urkhovenseweg 4

CA
RN

AVALSVERENIGING

D
E  T O N G E L R E E P E R

S

Voor het eerst dit jaar heeft de Glow 
organisatie twee dagen lang een 
verkorte route uitgezet voor oude-
ren en rolstoel afhankelijke bewo-
ners. Het startpunt lag bij de locatie 
Vonderhof en bij Dommelhoef.  
Het dynamisch stadsverpleeghuis 
Vitalis Vonderhof presenteerde zich 

zowel op maandag als op dinsdag 
op luchtige wijze. Magische lucht-
bellen kwamen aanrollen van 4 ver-
diepingen hoog en via de lichtstra-
len verdwenen ze weer in de nacht. 
Vonderhof leek een grote zeepbub-
bel. In Vonderhof werden alle glow 
deelnemers gastvrij ontvangen. Ook 
vanuit Vitalis Peppelrode en Vitalis 
Wissehaege kwamen verpleeghuis-
bewoners om samen te genieten 
van dit lichtspektakel. Dankzij de 
inzet van Philips Lighting en UPS 
konden we rekenen op in totaal 
200 vrijwilligers die deze ouderen 
hebben begeleid gedurende de 
2 km. lange route. Ook de vaste 
vrijwilligers van Vonderhof waren 
paraat en met ondersteuning van 

de activiteitenbegeleiders hebben 
tientallen ouderen kunnen genieten 
van een fantastische avond! Reactie 
van een van de oudere deelnemers: 
„Dit is onze stad, maar hoe lang 
is het geleden dat ik er zo dichtbij 
ben geweest”. Een mooier „Dank 
je wel” voor alle vrijwilligers kan er 
niet zijn. Een advies voor de Glow 
organisatie: Volgend jaar weer 
’Rollende Glow-dagen’. Ze waren de 
moeite waard.

CONTACT
Jeanne Melters 
Pr Vitalis Intensieve Zorg 
Telefoon: 040-2933302 
Email: j.melters@vitalisgroep.nl

Rollende Glow dagen groot succes
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Planning activiteiten december & januari
Donderdag 14 december Workshop iPhone en iPad: de basis 13.30 - 15.30 uur

Vrijdag 15 december Filosofische workshop: Schijn en Werkelijkheid 13.30 - 16.30 uur

22 december Kerst Verbindt  19.00 - 21.00 uur

28 december tech & Play Kids Festival in het Beursgebouw 10.00 - 17.00 uur

29 december Workshop maak je eigen verhaal (6-9 jaar) 13.00 - 15.00 uur

04 januari Wintercreatie maken met 3D printer pen (6+) 13.00 - 15.30 uur

10 januari Workshop Kindercoaching 10:30 - 12.00 uur

12 januari Informatiebijeenkomst Geheugenkracht 14:00 - 16.00 uur

12 januari Eindhoven aan tafel bij WomenInc 19:00 - 21.00 uur

13 januari Lezing: Energetisch lichaamswerk 14:00 - 16.00 uur

* Tijdens schoolvakanties is er geen Digitaal café en Voorlees-knutselmiddag in ’t Hazzo.

activiteiten bij de
Bibliotheek Eindhoven

CONTACT Voor meer info aanmelden en reserveren
Internet: www.bibliotheekeindhoven.nl
Email: klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl
of via de gratis app ’Bibliotheek Eindhoven’

Het najaar breekt aan en het wordt 
weer kouder in de ochtenden, dat is 
het teken voor een aantal verken-
ners van Scouting Doornakkers om 
zich op te geven voor Mes en Bijl In-
structie. Vier van de vijf ochtenden 
krijgen ze instructie over de hakbijl, 
boomzaag en zakmes. Het benoe-
men van de verschillende onder-
delen, het onderhoud en algemene 
veiligheid en technieken spelen 
dan een grote rol. Op de laatste 
ochtend krijgen de verkenners een 
klein examen, waarin ze moeten 
laten zien dat zij verantwoordelijk 
en zelfstandig met de materialen 
overweg kunnen. Wij als stafleden 
vinden het belangrijk dat de verken-
ners volwassen en gedisciplineerd 
kunnen werken met een hakbijl/
zakmes en weten wat ze doen. 
Het is altijd weer heerlijk om in de 
ochtend het bos in te gaan en lek-

ker in de natuur bezig te zijn. Wij 
als scouts hakken natuurlijk geen 
levend hout om, wij zoeken mooie 
grote takken en stammen die reeds 
op de grond liggen. Als staflid lopen 
wij rond en kijken wij hoe het gaat. 
Tevens geven we advies over de 
juiste lichaamshouding en haktech-
niek. Wij laten de jonge mannen 
flink hakken, zodat ze het lekker 
warm krijgen op deze wat koudere 

ochtenden. Het geluk van het weer 
zit ons dit jaar mee. Geen regen, 
soms een klein zonnetje en alleen 
de ochtenddauw wat de schoenen 
een beetje nat maakt. De verken-
ners doen het erg goed en luisteren 
aandachtig naar tips en voorbeelden 
die wij hen geven. 
Wij als stafleden vinden het ook 
heerlijk om  ons lekker uit te leven 
met een bijl in de hand. Dus ook wij 
pakken de kans om even een paar 
boomstammetjes korter te maken. 
In het weekend van 26 november 
hebben drie verkenners het examen 
gehaald! Zij mogen vanaf nu een 
zakmes meenemen en op week-
enden voor stookhout zorgen. Wij 
gaan genieten van de vele kamp-
vuurtjes die nog gaan komen. Goed 
gedaan mannen!

Met vriendelijke scouting groet,
Ronald, staflid 
Verkenners Scouting Doornakkers

Verkenners Scouting Doornakkers

Lekker bezig in de natuur
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momenten met
Hart, ziel en handen

Samen met Pieternel en Bestevaer 
kijk ik terug naar het oude jaar.

Pieternel: Licht in de duisternis en 
vrede op aarde voor de mensen 
van goede wil.

Bestevaer: Een mooie bijbelse 
spreuk, waar ik me bij aansluit, 
maar heb jij de laatste tijd ook 
licht en vrede kunnen zien of mo-
gen ervaren?

Pieternel: Nou, vorig jaar in de 
weken vóór kerst trok ’het nagel-
lakken’ van Tijn, ondersteund 
door zijn vader en vele anderen, 
wijd, zelfs wereldwijd de aandacht. 
Geweldig van Tijn en zijn ouders. 
Hoewel zij wisten en voelden, dat 
hij ongeneeslijk ziek was, durfden 
en konden zij vooruitkijken. De 
toekomst van andere patiëntjes 
riep hen op tot actie. Zij zagen en 
gaven anderen licht in een duistere 
tunnel.

Bestevaer: Ook dit jaar staat 

Serious Request, weer volop in 
de belangstelling. Natuurlijk met 
een ander doel namelijk: Het Rode 
Kruis in staat stellen om in con-
flictgebieden vermiste kinderen 
op te sporen en deze in contact te 
brengen met hun familie.

Pieternel: Dit kunnen hulpver-
leners alleen maar doen vanuit 
gevoelens van zorgzaamheid en 
liefde en hoop en vertrouwen 
tegen beter weten in.

Bestevaer: Misschien staat er dit 
jaar weer zo’n kereltje op als Tijn.

Pieternel: Vrede, innerlijke rust en 
zicht op de toekomst wens ik ieder 
toe; vooral bij die gebeurtenissen 
die ons persoonlijk raken en ons 
totaal uit balans kunnen brengen, 

Bestevaer: Gebeurtenissen – ziek-
tes, verdriet of misschien afscheid 
– waarbij ieder zich afvraagt hoe 
je alleen of met je naasten verder 
kunt gaan.

Pieternel: Maar we zouden ook 
even de tijd kunnen nemen om 
door te laten dringen wat er aan 
onheil gebeurt in onze wereld. 
Denk maar eens terug aan aan-
slagen: nachtclub in Istanbul, 
auto’s die inreden op voetgangers 
in Londen en Stockholm; mensen 
gedood in Sint-Petersburg en de 
doden in een concertzaal in Man-
chester en zeer recent nog de ruim 
300 doden in de Sinaï.

Bestevaer: Gossiemikkie, de tranen 
komen bij mij op, wanneer ik dit 
allemaal weer hoor. Ik kan me dit 
alles al bijna niet meer voor de 
geest halen.

Pieternel: En dan nog die aanhou-
dende oorlogen en verdrukking, 
het hele jaar door op de voorpa-
gina’s van de kranten of op het 
journaal.

Bestevaer: Jij denkt waarschijnlijk 
aan het Midden-Oosten.

Pieternel: Tuurlijk, maar meteen 
staan mij de miljoenen vluchte-
lingen uit Myanmar, het vroegere 
Birma, voor ogen. Zelfs Nobel-
prijswinnaar voor de vrede Aung 
San Suu Kyi kan hier geen potten 
breken. Ook de paus toont zijn 
medeleven en spoort aan tot ver-
draagzaamheid.

Bestevaer: En Syrië dan, ik geloof 
dat zowat de helft van de bevol-
king als vluchteling leeft in kam-
pen van de buurlanden. IS zou wel 
zo ongeveer verslagen zijn, maar 
nu begint het echte probleem pas: 

Kerstmis 2017 en nieuwjaar 2018
door Wim van de Wiel

Nagellakkende Tijn
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Deze landen opbouwen naar een 
toekomst op basis van recht-
vaardigheid en respect voor alle 
bevolkingsgroepen en religieuze 
minderheden. 

Pieternel: In deze oorlog lijkt het 
dat de mensen een speelbal zijn 
tussen verschillende naties, met 
wapens uit de ontwikkelde rijke 
landen. Intussen wordt in de kam-
pen voor de vluchtelingen  ’de tafel 
gedekt’ door hulpverleners van de 
Verenigde Naties.

Bestevaer: Goeie God, geef onze 
wereld gezond verstand en de 
redelijkheid van geven en nemen. 
Ik wens de wereldleiders toe: wijs-
heid, initiatief en doortastendheid.

Pieternel: Toch heb ik dit jaar 
dichtbij huis ook veel moois mo-
gen beleven. Heb je in de DDW de 
auto’s, met kunstige werkstukken, 
rond zien rijden van Strijp S naar 
Sectie C, naar de oude fabriekshal-
len van Nolte?

Bestevaer: Tuurlijk heb ik dat 
gezien, wij in Tongelre haalden 
een week lang de landelijke teevee 
met een boeiend programma over 
design en innovatie. De winnaar, 
met zijn machine om afvalplastic 

te hergebruiken, had zijn stand 
hier aan de Daalakkers. Tip: De 
bouwtekening is gratis te down-
loaden van internet.

Pieternel: Design, design, steeds 
weer in het Engels, terwijl de Bel-
gen gewoon blijven spreken over 
„Schone Kunsten”.

Bestevaer: En ’Glow’ dan? Meer 
dan 750.000 bezoekers en de bin-
nenstad in de schijnwerpers. Dat 
brengt tenminste geld in de laatjes 
èn geeft prestige aan de stad.

Pieternel: Och, toch denk ik met 
weemoed terug aan de bevrijdings-

feesten in de jaren veertig en vijftig. 
Glow heeft zich eenvoudig laten 
inspireren door de lichtjesroute. 
Indertijd kon je nog op je gemak 
deze route fietsen. Ook in Tongelre 
langs de club van elf en over de 
Kempensebaan en Bosboomstraat. 
Maar ’t mag gezegd worden: Toch 
is Glow een wereldwijd visitekaartje 
van een puike organisatie, nu in 
veel steden nageaapt.

Bestevaer: En wat te zeggen van de 
directeur van het Noord-Brabants 
museum, hij zat een halve nacht 
op het puntje van zijn stoel met 
zijn I-phone in de hand.

Pieternel: Ja hoor, hij haalde voor 
een slordige drie miljoen „de 

Collse watermolen”, geschilderd 
door Vincent van Gogh definitief 
terug naar Brabant. Je zag onze 
’Tongerse mulders’ glimmen.

Bestevaer: Laat ze in de krant maar 
kletsen over de waterspiegel. Ons 
hoeven ze over deze watermolen 
(een dubbele gecombineerde ko-
ren- en olie-onderslagmolen) niks 
te vertellen, maar voor de toeristen 
zijn een wandel- en fietsroute 
verkrijgbaar.  

De ruïnes die overblijven na een oorlog

De lichtjesroute in de Bosboomstraat in de jaren ’50
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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



Pieternel: Tijdens de open-
kerken-dag heb ik met verbazing 
en interesse rondgekeken in de 
Martinuskerk. Prachtige beelden, 
kunstschatten en een uitnodi-
gende rondleiding vol inspirerende 
informatie.

Bestevaer: Ook wil ik een grote 
pluim geven aan de geweldig 
lopende activiteiten, clubs, vereni-
gingen, gelegenheden, markten, 
burendagen tentoonstellingen 
enzovoort, verzorgd door mensen 
van jong tot in de tachtig. 
Allen zijn top!!! 

Pieternel: Voor we vooruitkijken 
naar het nieuwe jaar, wil ik toch 
(zonder personen te kort te willen 
doen) een kanjer uit het verleden 
noemen, iemand die ons geïnspi-
reerd heeft: Franka Heesterbeek, 
jarenlang redactielid van Rond 
’t Hofke; haar naam is vereeuwigd 
in de wisselbeker ’Meesterbrein’.

Bestevaer: Vergeten we Loek 
Ketelaars niet. Tientallen jaren 
voorvechter voor groene Loovel-
den, de Zeggen en voor een open 
Urkhoven. Bij een boom op groen-
domein het Wasven is onlangs een 

plaquette voor hem geplaatst.

Pieternel: En dan ook nog pastor 
Bressers, bijna twintig jaar geleden 
overleden. 
Uit zijn nalatenschap en te zijner 
herinnering leeft het inloophuis 
’Op de Bres’ voort: Iedereen die wil 
buurten óf die nou net géén buurt 
heeft, is welkom op maandagmid-
dag en vrijdagmorgen in het ge-
bouwtje van speeltuin Sint-Joseph: 

„Er is altijd plek in deze herberg!”

Pieternel en Bestevaer: Tot slot 
wensen wij jou, lezer, en allen die 
om je heen staan: Mooie Kerstda-
gen, alle goeds voor de komende 
tijd, en voor het gehele jaar vrede, 
vreugde en vriendschap. 

De Collse Watermolen

Pastor Bressers

Kerststal in de Martinuskerk
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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

 ‘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

PODOTHERAPIE VLIEGENBERG

Last van voet- en/of loopproblemen? Ik maak o.a. steunzolen 
bij verschillende klachten aan de voet, knie, heup en rug.

Ook kunt u bij mij terecht voor een (medische)pedicure 
behandeling.

Voor meer informatie en vergoedingen kijk op 
www.podotherapievliegenberg.nl 
of bel naar 06 424 19 142

Van Oldenbarneveltlaan 52, 5631 AH Eindhoven
E-mail: info@podotherapievliegenberg.nl

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

ContaCt
Kluizenaarstraat 31 • 5641 HE Eindhoven

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



De winter is begonnen. 
Wij mensen zitten er in principe 
warmpjes bij. Lekker bij de ka-
chel of centrale verwarming en de 
supermarkt om de hoek. Dat is wel 
anders in de natuur. 

Nestkastjes als slaapplaats
Een vetlaag en een dikke vacht, 
(ree of vos), of een met mos en gras 
bekleed hol en een wintervoorraad, 
(das en eekhoorn) kan bij sommige 
dieren helpen de donkere periode te 
overbruggen.  
Er zijn dieren die houden een 
winterslaap zoals vleermuizen en 
egels en wat dacht je van padden 
en kikkers. Vogels schakelen over 
op zaden eten, in plaats van de in 
de winter schaarse insecten. Denk 
aan mezen. Insecten overwinteren 
als eitje of pop om in het voorjaar 
weer tevoorschijn te komen als 
nieuw individu. Sommige insecten 
overwinteren in onze schuren of in 
de spouwmuren. 
Soms zie je de hele winter lang een 
dagpauwoog in de schuur zitten, 
hangend op z`n kop aan een balk.
Wist je dat de nestkastjes in de win-
ter ook gebruikt worden als slaap-
plaats door bijvoorbeeld pimpel- en 
koolmezen? Er zijn natuurlijk ook 
veel vogelsoorten die instinctief 
naar het zuiden vliegen om daar te 

overwinteren, bijvoorbeeld zwalu-
wen of rietzangers, maar natuurlijk 
nog veel meer soorten.
En vanuit Noord Europa komen 
vogels deze kant op. Daar is het in 
de winter nog kouder en maar een 
uur of vier a vijf licht. Koperwieken 
en kramsvogels zijn daar weer een 
voorbeeld van.

Veranderen in een 
miniberglandschap
Wormen gaan met de vorst dieper 
de grond in en mollen, die wormen 
eten, dus ook.
Maar als de dooi invalt, dan wordt 
er actief gegraven door de mol en 
zie je een grasveld of weiland veran-
deren in een miniberglandschap. Ik 
heb wel eens molshopen geruimd. 
Ik had uiteindelijk een kruiwagen 
tot de rand gevuld. En dat voor zo’n 
klein beestje! De mol is afhankelijk 
van bodeminsecten en in de winter 
moet hij ook behoorlijk zijn best 
doen om ze op te sporen.

Aangelegd door gaaien
Sommige dieren leggen in de herfst 
een voorraadje aan voor de slech-
tere tijden. Dat doen eekhoorns en 
gaaien, maar ook een boomklever 
verstopt zaden. 
En wat niet wordt teruggevonden 
zal gaan ontkiemen. Zo groeien in 

het volgend 
voorjaar op 
de raarste plaatsen ineens jonge 
boompjes in je tuin, of zelfs uit een 
pot die de hele winter op het balkon 
stond. 
Vaak zijn het walnoten, eiken of 
beukenboompjes.
Het beste voorbeeld in Tongelre is 

bij de spoorwegovergang in de Hof-
straat. Vroeger stond er een paard, 
met een badkuip als drinkbak. 
Hier is spontaan een eikenbosje 
ontstaan, aangelegd door gaaien. 
Die verstopten op dit stuk eikels, 
verzameld uit het Wasvenbos. 
De gaai wordt niet voor niets de 
bosbouwer onder de vogels ge-
noemd.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Tongelrese
Natuurwijzer

Vlaamse gaai, foto Tom Jansen

Eekhoorn
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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

E I G E N Z I N N I G  R E S TA U R A N T

Voor feesten en partijen 
op afspraak!

Weekendterras open.
Oude Urkhovenseweg 4

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

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



de Tongelrese
Keuken

Een mooi voorgerecht voor de Kerst of oudejaarsavond

Gefrituurde scampi’s met avocado 
crème.

Voor 2 personen
* 4 grote rauwe scampi’s
* 20 gram bloem
* 1 ei
* 20 gram Panko (grove Japanse) paneermeel 
* 2 rijpe avocado’s
* 100 gram Griekse yoghurt
* sap van 1/2 citroen
* snuifje chilipeper
* frituur- of zonnebloemolie
* peper en zout

Begin met de avocado crème
1  Halveer de avocado’s en schep het vruchtvlees uit de 

schil met een lepel. 
Doe dit in een blender en voeg de yoghurt en citroen-

sap toe. Kruid met peper, zout en de chilipeper. 
Mix tot een gladde crème en giet in 2 kommetjes of 
cocktailglazen. Zet koel weg.

2  Pel de scampi’s, maar laat het staartje er aan zitten. 
Kruid de scampi’s met peper en zout. 
Haal achtereenvolgens de scampi’s door de bloem, 
los geklopt ei en paneermeel.

3  Bak de scampi’s in de hete olie tot ze mooi goudbruin 
en krokant zijn 
Laat ze uitlekken op keukenpapier. 
Rijg de scampi’s per 2 aan een houten spies en leg  
ze in de kommetjes of cocktailglazen.

4 Serveer direct uit. 

Als kers op de taart, hierbij ook nog een toetje

Vijgen uit de oven 
met vanille roomijs

voor 4 personen
* 60 gram honing
* 8 rijpe vijgen
* 30 gram pistachenoten fijngehakt
* Vanille roomijs
* kaneelpoeder

1 Verwarm de oven voor op 200 ºC
2  Snij de vijgen kruislings in vieren tot 1 cm van de 

bodem, zodat de partjes aan elkaar blijven.
3  Zet de vijgen dicht tegen elkaar in een ovenschaal. 

Zo zuigen ze bij het bakken het eruit lopend sap 
weer op.

4  Besprenkel de vijgen met de helft van de honing en 
eventueel met wat kaneelpoeder.

5  Bak de vijgen 10 - 15 minuten in de voorverwarm-
de oven tot ze zacht en sappig zijn.

6  Hak ondertussen de pistachenoten fijn.

7  Serveer de vijgen met de rest van de honing en 
pistachenoten met een bolletje ijs erlangs.

Wij wensen u fijne Kerstdagen en een culinair 2018.
Clasine Batenburg en Jack Hanssen
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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

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

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



Achillespees tendinopathie
De achillespees bevindt zich 
aan de achterzijde van de 
voet en de enkel. De achil-
lespees verbindt de kuitspier 
(triceps surae) met het hiel-
been. Het is de sterkste pees 
van het lichaam. Dit is maar 
goed ook, want tijdens het 
lopen, hardlopen, traplopen 
en springen krijgt de pees 
flinke krachten te verduren.
Bij een achillespeesaandoe-
ning kan de pees in kwaliteit 
en structuur verminderd 
(tendinose) of ontstoken 
(tendinitis) zijn. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen tendinopathie van het 
middengedeelte van de pees en tendinopathie van de 
aanhechting van de pees op het hielbeen. Het blijkt dat, 
wanneer het middengedeelte van de pees is aangetast, 
de klachten sneller verholpen kunnen worden dan 
wanneer het probleem bij de aanhechting zit.  
Op het moment dat de klachten zich hoger aan de ach-
terzijde van het onderbeen bevinden, kan er sprake zijn 
van een scheur in de kuitspier.

Oorzaak en ontstaanswijze
De klachten ontstaan over het algemeen geleidelijk nadat 
de pees gedurende langere tijd is belast. Dit hoeft geen 
zware belasting te zijn. Vooral hardlopers hebben een ver-
hoogde kans op het ontwikkelen van deze achillespees-
blessure. Andere factoren die mogelijk bijdragen aan het 
ontstaan van de klachten zijn: verhoging van de trainings-
intensiteit, verandering van schoenen, het naar binnen 
zakken van de voet (pronatie), zwakte van de kuitspier of 
een verkorte kuitspier. In een ernstig geval kan de pees 
zelfs scheuren. Dan spreken we van een achillespeesrup-
tuur. Een ruptuur van een gezonde pees ontstaat alleen 
als er extreme (trek)krachten op inwerken. Wanneer er 
al sprake is van tendinose kan de pees ook bij lichtere 
activiteiten scheuren.

Klachten en verschijnselen
Pijnlijke achillespees of peesaanhechting op het hiel-
been. In het beginstadium spelen de klachten vooral na 

het sporten op. Later kunnen de klachten ook tijdens 
het sporten of zelfs in rust continu aanwezig zijn. Pijn 
bij het op de tenen staan, springen of hinkelen. De pees 
kan wat dikker zijn en de omgeving gezwollen. Directe 
druk op de pees of aanhechting is pijnlijk.

Behandeling en herstel
Als de oorzaak is achterhaald, kan met behandeling 
worden gestart. Deze behandeling bestaat voornamelijk 
uit oefeningen voor de achillespees en rekoefeningen. 
Van de patiënten met tendinopathie van het midden-
gedeelte van de achillespees heeft 60% - 90% hier baat 
bij. Wanneer het juiste oefenprogramma wordt gevolgd 
is men binnen 6 tot 12 weken van de klachten af. Als 
echter de aanhechting van de pees is aangetast duurt 
herstel veel langer. Soms leidt dit zelfs tot het einde van 
de sportbeoefening. Heeft u vragen over dit onderwerp 
dan kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut.

gezond en Wel
Achillespees tendinopathie

CONTACT
Fysio- en manuele therapie
tongelresestraat 483, 5641 AW Eindhoven 
Telefoon: 040-2814317
Email: fysiotongelre@online.nl
Internet: www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther
Email: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl

Judith van der Velden, Helma van Schagen, 
Jitka Beekhuizen, Frank Delemarre, Monique Webb, 
Bart van Houten en Janny Gudden
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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



Fibromyalgie ontstaat vaak na een 
periode van stress. Fibromyalgie 
wordt samen met het chronisch 
vermoeidheidssyndroom (CVS) en 
het prikkelbaar darm syndroom (IBS) 
gezien als stres gebonden pijn- en 
uitputtingssyndromen. Het stress-
systeem is bedoeld om stabiliteit te 
bieden gedurende de steeds veran-
derende omstandigheden en eisen 
die er aan het leven gesteld worden. 
Het maakt dat we na een periode van 
stress weer kunnen herstellen. Als 
het systeem te lang onder druk komt 
te staan, gaat het falen met diverse 
ontregelingen als gevolg. Slecht 
slapen (het onbewuste blijft ook ’s 
nachts waakzaam), verminderde 
eetlust en verminderde aandacht 
en concentratie zijn veel gehoorde 
signalen die wijzen op een ontregeld 
systeem. Bij langdurige overbelas-
ting kan het evenwicht niet behou-
den worden en zullen organen en 
functies schade ondervinden. Het is 
als het ware een eindpunt (ontrege-
ling) na jarenlange overbelasting. 

Het neuro-endocrien systeem zorgt 
voor de afgifte van hormonen uit de 
hypofyse en hypothalamus. Deze 
hormonen reguleren de functies van 
bepaalde organen. Diverse onder-
zoeken beschrijven de verstoringen 
van neuro- endocriene functies 
bij fibromyalgie. Bij mensen met 
fibromyalgie vond men in diverse 

onderzoeken een te laag serotonine 
niveau. Serotonine reguleert de 
controle van de pijn en heeft invloed 
op de slaap, eetlust en stemmingen. 
Een laag serotonine gehalte zou 
kunnen leiden tot slaapproblemen 
en verhoogde pijngevoeligheid. De 
afwijkingen in het stelsel van hor-
moonregulatie zou het zenuwstelsel 
bovenmatig gevoelig kunnen maken 
voor prikkels en verklaren waarom 
mensen met fibromyalgie gevoelig 
zijn voor aanraken en slecht her-
stellen na inspanning. Deskundigen 
zien daarom fibromyalgie meer 
als een neurologische dan als een 
reumatische aandoening. 

Risicofactoren 
Vrouwen hebben 8 tot 9 keer zoveel 
kans om fibromyalgie te ontwik-
kelen. In de meeste gevallen vindt 
diagnostisering plaats tussen de 
20 en 50 jaar. Een naast familielid 
verhoogt de kans op de diagnose 
fibromyalgie. Vermoed wordt dat 
ook bepaalde persoonskenmer-
ken bijdragen aan de ontwikke-
ling van fibromyalgie. Regelmatig 
gevonden kenmerken zijn: lage 
zelfwaarde, passiviteit, slachtof-
ferrol, geïrriteerdheid, vermijding, 
disfunctioneel omgaan met verlies, 
afhankelijkheid en een hoge gevoe-
ligheid. De kenmerken duiden op 
de psychologische kwetsbaarheid. 
Verder spelen slaapproblemen, an-
dere reumatische ziekten, obesitas, 
menopauze (verlies van oestrogeen), 
zwakke fysieke conditie, emotionele 
stress en een trauma na ongeval 
een rol.

Voor het stellen van de diagnose 
fibromyalgie moet worden voldaan 
aan alle drie voorwaarden:  
1)  Pijn en andere symptomen zijn 

op een min of meer gelijkblijvend 
niveau al gedurende minimaal 

drie maanden aanwezig. 
2)  Er is geen andere ziekte die de 

pijn verklaart. 3) De fibromy-
algiescore (de optelling van de 
pijnscore en de symptoomscore) 
is minimaal 12, de pijnscore is 
minimaal 3 en de symptoom-
score is minimaal 5.

De pijnscore: Er wordt genoteerd in 
welke 19 gebieden van het lichaam 
sprake was van pijn gedurende de 
afgelopen week . De symptoom-
score: Er wordt genoteerd hoe erg 
het symptoom was gedurende de 
afgelopen week betreffende ver-
moeidheid, niet uitgerust ontwa-
ken en moeite met nadenken en 
concentreren. Deze score biedt de 
mogelijkheid om de ernst van de 
klachten aan te duiden. Dit is voor 
iedere patiënt anders.

Behandeling
Afhankelijk van de bevindingen 
in de pijnanalyse kan een keuze 
gemaakt worden uit de behandelon-
derdelen: leren omgaan met de pijn, 
herstellen van balans en verbeteren 
lichaamsbewustwording. Voor veel 
patiënten geldt dat ze vaak wel 
meer willen bewegen, maar dat 
het zo lastig is om een goede vorm 
te vinden. Bewegen leidt in eerste 
instantie tot meer pijn. Resultaten 
laten zien dat kleine stapjes tot een 
goede verbetering kunnen leiden. 
Belangrijk is dus een aanpak op 
maat, bijvoorbeeld door een thera-
peut, waarbij iemand zijn dromen 
en verlangens nastreeft en daarmee 
de kwaliteit van leven verhoogt.

Deze maand weer iets over 
fibromyalgie, pijn in bindweefsel 
en spieren deel 2

CONTACT
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo),
5641 CB Eindhoven 
Telefoon: 040-2813463 
Email: marja@cesar-tongelre.nl
Internet: www.cesar-tongelre.nl
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AANLOOPKOSTEN
ADOREREN
ADVIESPRIJS
ARMOEDZAAIER
BLOOTSTELLING
BRAVO
BROOD
DOORSNEDE
EPISODE
ETHER
GEWIEKST
GOEROE

HERINTREDER
KATERN
KLEURENBLIND
KRIBBE
LORGNET
NALATIGHEID
NOORDWAARTS
OLEANDER
ONALLEDAAGS
OPNIEUW
PANORAMA
PASJESSYSTEEM

PATIENT
PIETEIT
PREVENTIEF
RAPPORTEUR
RIJSTWIJN
RUGSLAG
SLAAPKAMER
SLOKOP
SPAARREKENING
STAAN
STRANDKLEDING
TERRINE

TIJDSLOT
TONNAGE
TOOST
TURNEN
VERDEDIGING
VERKLAREN
VOLTREFFER
VOLUME
VOORKOMEND
WEERWERK
WIJNTON

De overgebleven letters vormen een INHOUDSMAAT

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 1 januari 
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: LAMBORGHINI
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Erik Klumpkens
Buyaard 55

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

woordzoeker December
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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.

Groepslessen en individuele 
begeleiding

Ontspanningsyoga, 
volg 3 kennismakingslessen 

voor €28,50

Cursus: Beter slapen start 
maandag 8 januari om 17.30 uur 

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

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina
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Service
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ronstextieldrukkerij.nl
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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


