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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

A N D R É S
FLOWER CORNER

Voor al uw bloemen en planten!

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

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

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper

Het adres voor al uw rookwaren

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

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven
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 Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur

                      PROOST! OP EEN GEZELLIGE DECEMBER!
info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

Tongelresestraat 404
T +31 (40) 290 83 89

MA 24 DEC. & MA 31 DEC. ZIJN WIJ OPEN!

0.7L
MENARD
COGNAC 

€ 24,95

0.75L
ARTE LATINO

CAVA BRUT 

€ 6,95

wijn:
CROIX D’OR
alle varianten 

€ 6,95

LEUKE
GIFT
SET!

6 voor
   € 37, 50 

WIJ SCHENKEN U FIJNE FEESTDAGEN!

1L
LICOR 43 

van € 24,95 

€ 19,95

1L
GLENFARCLAS 

12 jaar 

€ 29,95

WWW.DEBOTTELDRANKEN.NLVoor meer aanbiedingen:



Dit is al weer het laatste wijkblad 
van 2018! Niet te geloven. Wat gaat 
de tijd toch snel. Zo op het eind van 
het jaar gaan je gedachten altijd 
even terug naar alle gebeurtenis-
sen van het afgelopen jaar. Voor de 
een kunnen dat prettige voorval-
len zijn, bij een ander overheersen 
zorgen en verdriet, maar voor ons 
allen geldt dat we hebben genoten 
van een fantastische zomer. Dag na 
dag stonden we versteld van weer 
een strakblauwe lucht met heerlijke 
warme zonnestralen. Door alle vi-
taminen die we tijdens die zonnige 
zomermaanden opgedaan hebben, 
zijn we nu klaar voor de winter. Laat 
sneeuw, storm en ijs maar komen, 
we kunnen ertegen.
Eerst komen de feestdagen eraan. 
Worden het druilerige donkere 
dagen, staat ons een koude kerst 
te wachten met veel ijs, zodat de 
liefhebbers hun schaatsen uit 
het vet kunnen halen, of komt 
de droom van de meeste mensen 
uit en krijgen we een idyllische 

witte kerst? Eigenlijk is dat niet zo 
belangrijk, zoals ook de kerstboom, 
de kerstklokken en het kerstdiner 
niet bepalend zijn voor het welsla-
gen van de kerst, dat alles is slechts 
franje. De echte kerstsfeer komt 
van binnenuit. Die moeten we in 
harmonie en saamhorigheid met 
familie en vrienden maken.

In deze geest 
van genegenheid 

wensen wij u 
warme sfeervolle 

kerstdagen 
en ’n liefdevol 

2019 toe!

Hopelijk staan u weer 365 gezonde, 
gelukkige dagen te wachten.
Tot in het nieuwe jaar.

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

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens



Tongelrese
Natuurwijzer

Letterzetter
In het Wasvengebied is begin 
jaren 70 een sparrenbosje aange-
plant. Kerstbomen voor maat-
schappelijke doeleinden. 
Er werden kerstbomen geoogst 
voor de kerk, gemeentelijke instel-
lingen en scholen. Dat ging een 
aantal jaren goed, totdat de bomen 
een lengte kregen dat ze als 
kerstbomen niet meer interessant 
waren. Het bosje is uitgegroeid tot 
een waar mastenbosje, een spar-
renbosje op palen zeg maar, van 
50 jaar oud.

Een naaldhoutbos trekt natuurlijk 
allerlei beestjes aan, die specifiek 
in dit soort bos voorkomen.
Zoals: kuifmezen en goudhaan-
tjes, op zoek naar spinnetjes en 
in de winter kruisbekken, dit zijn 
allemaal vogeltjes.
Eekhoorns, spechten en die 
kruisbekken weten wel raad met 

de sparrenkegels die er hangen. 
Salamanders en padjes verstoppen 
zich onder de rottende stammen 
die op de grond liggen.
Maar ook de letterzetter huist in 
de sparren. Dat is een schorskever. 
Deze kevers en hun larven vreten 
gangen onder de schors van de 

fijnspar, wat uiteindelijk de boom 
fataal wordt.

De vraatgangen doen denken aan 
schrijfsels, vandaar de bijzondere 
naam van het beestje.
Door de zeer warme en lange zo-
mer heeft deze kever zich explosief 
kunnen vermeerderen. 
Door de storm van januari is een 
groot aantal sparren omgewaaid 
en een gedeelte van de bomen is 
door de wind los komen te staan.
Door de droogte hebben deze 
sparren het niet gered en zijn 
daardoor ook een makkelijk 
slachtoffer voor de letterzetter 
geworden.

Hoe nu verder?
Al de aangetaste bomen gaan of 
zijn dood.
Het zal een kaalslag worden, want 
de bomen kunnen nu nog worden 
verhandeld, dus de dode en aange-
taste bomen worden gerooid. 
Dit geeft natuurlijk een open plek 
waar nieuwe naaldbomen worden 
geplant. Het idee is verschillende 
soorten naaldbomen, met als doel 
in de toekomst weer een donker 
bos te krijgen en door de verschei-
denheid van naaldhout resistenter 
tegen vraat. 
Er zit dus ook een educatieve 
gedachte achter, door die verschil-
lende soorten naaldbomen.
Zo zie je dat door weersomstan-
digheden de natuur in beweging 
blijft en wij mensen automatisch 
dan ook.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Vraatschade letterzetter

Het aangetaste sparrenbos
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Mijn naam is Bianca Mauer en ik 
woon al 38 jaar hier in Tongelre. 
Ik ben er groot geworden en er 
altijd gebleven, omdat het zo fijn 
wonen is. Mijn kinderen gaan naar 
dezelfde basisschool als dat ik ging 
en de oudsten gaan nu ook naar 
dezelfde middelbare school, het 
Lorentz Casimir Lyceum. Ik ben 
de gelukkige moeder van 4 zoons. 
Sommige leraren en leraressen die 
ik zelf vroeger heb gehad, geven nu 
mijn kinderen les. Ik vond het altijd 
grappig om dan in het begin even 
langs te gaan bij die bekende juf of 
meester. Dan zie je ze kijken met 
een blik van herkenning en tegelij-
kertijd verbazing over het feit dat ze 
al echt heel lang in het vak zitten. 
Ik denk dan aan juf Marjo, juf Maria 
en juf Henny van ’t Karregat en 
meneer van Meerendonk en meneer 
van Maenen van het Lorentz. 
Ik draag deze wisselpen een beetje 
op aan mijn vader August Mauer, 
die een jaar geleden helaas plots 
overleden is. Ik denk dat hij voor ve-
len in de buurt een bekend gezicht 
was. Een oosters uiterlijk, maar met 
een echt Eindhovens accent. Oor-
spronkelijk kwam hij uit Indonesië 
en hij is samen met zijn moeder en 
zusjes naar Nederland gekomen 
toen hij 14 jaar was. Na eerst jaren 
in Maastricht gewoond te hebben 
en een tussenstop in Veghel, kwam 
hij samen met mijn moeder hier in 
Tongelre wonen. Eerst op het Hei-
ke, daarna in de Kaeriuslaan, waar 
mijn moeder na hun scheiding is 

blijven wonen en nog steeds woont. 
Na een aantal jaren in de Stellen-
boschstraat kreeg hij uiteindelijk 
zijn huis in de Kaartmakersring. We 
hadden daar de liefste buren Corrie 
en Fred. Altijd in Tongelre gebleven 
dus. Mijn broertje Stefan Mauer 
woont ook nog steeds in Tongelre 

op de Urkhovenseweg. Fijn vind ik 
dat, iedereen zo op loopafstand. 

Mijn vader is heel lang vrijwilliger 
geweest bij ’t Oude Raadhuis. Hij 
zat daar ook bij de schaakclub. Hij 
heeft nog geprobeerd om mij scha-
ken ook leuk te laten vinden door 
mij daar op schaakles te zetten. 
Het heeft echter niet lang geduurd 
voordat ik er weer mee ophield. 
Mijn interesses lagen toch ergens 
anders als klein meisje. Jarenlang is 
mijn vader ook vrijwilliger geweest 
bij de Beuk. Ik heb daar echt van 
genoten vroeger, ravotten in de 
bossen en met z’n allen liedjes 
zingen uit volle borst. Ook is mijn 
vader een tijd buurtbemiddelaar 
geweest. Dan kwam hij bemiddelen 
als er burenruzies waren. Dit was 
zo gekomen na een akkefietje met 
zijn eigen achterbuurman. Er kwam 
toen een buurtbemiddelaar naar 
hem toe. Die vond dat hij zo goed 
kon luisteren en praten dat hij hem 
aanbeval om dit ook te gaan doen.
Ik denk dat als mensen terugden-
ken aan mijn vader, dat ze hem ook 
allemaal een lolbroek vonden. Hij 
was altijd grapjes aan het maken 
en maakte iedereen aan het lachen. 
Niet per se door de grap zelf lachten 

de Wisselpen
Maandelijkse rubriek die wordt geschreven door 
iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre. Aan het 
eind van het verhaal wordt bekendgemaakt aan 
wie men de pen doorgeeft. Men is vrij om een verhaal, 
ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

De vorige wisselpen is geschreven door Saskia Blom. Ik 
ken haar van basisschool ’t Karregat waar onze kinderen 
samen op school zitten. Af en toe spreken we samen af 
voor een goed gesprek onder het genot van een kopje 
thee. Ik bewonder Saskia altijd om haar intelligentie, haar 
doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid en dat ze echt 
staat voor haar eigen mening.

Mijn vader met Indonesisch hoofddeksel

Feestje bij ’t Oude Raadhuis
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de mensen dan, maar zeker om zijn 
harde schaterlach die hij opzette 
na het maken van zijn eigen grap. 
Hij was zeer sociaal en voelde zich 
altijd jonger dan dat hij was. Het 
was dan ook zeker niet raar dat hij 
zichzelf als dertiger bij een studen-
ten motorclub had aangesloten. 
Dat was namelijk ook een grote 
passie van hem, motorrijden. Hij 
ging altijd veel op pad met de motor 
en nam mij dan ook vaak mee. 

De laatste jaren van zijn leven was 
hij veel in Indonesië te vinden, waar 
hij motorreizen organiseerde. Hij 
was dan de reisleider en bracht 
mensen naar de mooiste plekjes. Ik 
luisterde altijd graag naar zijn bele-
venissen. Hij kwam thuis met 1001 
verhalen. Hij vertelde ooit dat hij een 
keer in een dorpje was op een eiland 
waar normaal niet zoveel toeristen 
kwamen. Hij was daar aan het eten 
in een tentje en hoorde opeens dat er 
Nederlanders aan de tafel naast hem 
zaten. En ook nog eens echte Eind-
hovenaren aan hun accent te horen. 
Op een gegeven moment stond mijn 
vader op om te gaan en liep langs 
hun tafeltje. U moet zich voorstel-
len dat mijn vader qua uiterlijk niet 
te onderscheiden is met de rest van 
de bevolking. Een oplettend oog zou 
misschien alleen een verschil qua 

kleding zien. De mensen zagen mijn 
vader en knikten beleefd, waarna 
mijn vader op z’n beste Eindhovense 
accent zei: „Wa skon da gullie ok in 
di durpske zen. Hedde gullie ’t hier 
noar oewe zin of wa?”
Mijn vader lachte zo hard toen hij dit 
vertelde aan mij. Hij zei „je had hun 
gezichten moeten zien, één en al 
verbazing!”
Zo denk ik graag aan hem terug. Een 
goedlachse man, die mij accepteerde 
om wie ik ben. Ook al had hij vroeger 
misschien andere wensen voor mij. 
Ik had mij namelijk na een lange 
spirituele zoektocht bekeerd tot de 
islam waar ik mijn rust vond. Maar 
dat maakte hem uiteindelijk niet 
uit. Bij hem kon ik mezelf zijn. Het 
zou mooi zijn als mensen dat ook 

wat vaker bij elkaar doen. Elkaar 
accepteren en respecteren. Ik vind 
dat de samenleving tegenwoordig 
veel te hard aan het worden is. Veel 
haat naar elkaar toe. Het ’wij’/’zij’- 
denkpatroon wat steeds vaker de 
kop opsteekt. Laten we wat meer 
luisteren naar elkaar en allemaal 
sámenleven. Zo heeft mijn vader mij 
ook opgevoed.
Ik mis hem als vader, als raadgever, 
als leermeester en als beschermer. 
Ik mis zijn gezelschap en zijn 
schaterlach. Ik mis het dat hij altijd 
overal een oplossing voor had. Dat 
hij alles uit ging zoeken als ik kwam 
met een vraag en hij het niet wist. Ik 
mis zijn handigheid en dat hij alles 
kon repareren. Maar bovenal, mis ik 
zijn vrolijkheid.

Ravotten en liedjes zingen 
tijdens de Beukweek

Mijn vaders grootste passie
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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



Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Slobeend
Ga met een Slobeend nooit uit eten
’t is eigenlijk een tobber
hij laat je bij het voorgerecht al weten
ik smikkel niet ik… slobber.

Hallo, ik ben Nienke de Wit en ben 16 jaar oud en 
ik woon in een wijk die grenst aan ’t Hofke. 
Ik wil graag oppassen hier in de buurt. 
Ik heb een zusje van 3, waar ik al veel ervaring mee 
heb met oppassen. Voor mij maakt de leeftijd van 
de kinderen ook niet uit. Ik zit op het Novalis Col-
lege, 4 VMBO-t. Ik ben creatief, houd van tekenen, 
vind het superleuk om spelletjes te spelen en om 
naar buiten te gaan. Verder vind ik het geen pro-
bleem om voor de kinderen een lekkere maaltijd te 
maken. Ook houd ik van leuke grapjes en gezellig-
heid. Ik zou met veel plezier op uw kinderen willen 
passen. 
Heeft u nog iemand nodig informeer mij dan via: 
Telefoon: 06-81670594 of mail naar: 
Nienke31072002@gmail.com. 
Groetjes, Nienke de Wit.

Oppas/bIjlEs

Aan het eind van het jaar is al het 
blad van de bomen wel gevallen. Zelfs 
de eiken, die als laatste hun blad 
laten vallen zijn nu kaal. Al dit blad 
ligt verspreid over de tuin en is voor 
sommige mensen een doorn in het 
oog. Voor de natuur is het echter een 
bron van leven. In enkele maanden 
tijd vergaat het blad tot humus en 
wordt opgenomen in de bodem. Dit 
vergroot het humusgehalte en zorgt 
voor een goede bodemstructuur. U 
kunt het hier en daar wel opruimen, 
maar alle bladeren uit de tuin halen 
is een verarming voor uw tuin en 
bodem.

Gazon
Op het gazon kan geen blad blijven 
liggen. Het gras heeft in de winter ook 
licht nodig, daarom harkt u gevallen 
blad van het gazon. Een bladblazer 
werkt ook prima, behalve bij kleinere 
bladeren, zoals van de berk, die in het 
gras blijven haken. De bodem onder 
het gazon heeft wel behoefte aan or-
ganisch materiaal, maar dit kan niet 
van het blad komen. Deze periode 

is daarom een goede tijd om de bo-
demstructuur te verbeteren met een 
compostgift. U gebruikt hiervoor een 
goede tuincompost, die als een dun 
laagje van ongeveer één cm over het 
gazon wordt aangebracht. De com-
post zakt tussen het gras door naar 
beneden en wordt opgenomen in de 
bodem. Dit bevordert de bodemstruc-
tuur en de vitaliteit van het gazon.

Winterbescherming voor vaste 
planten
Veel vaste planten sterven in de 
winter bovengronds af en leven door 
onder de grond. Boven de grond zijn 
ze in de herfst afgestorven en dor. 
Het blad van de bomen kunt u op 
deze planten prima laten liggen. De 
bladlaag is een prima winterbescher-
ming. In het voorjaar kunt u de laag 
gedeeltelijk weghalen.  
Andere vaste planten (kruidachtige 
planten) blijven groen in de winter. 
Deze planten hebben in de winter 
ook licht nodig. Daarom worden 
deze plantgroepen vrijgemaakt van 
afgevallen blad. Het afgevallen blad 

kan wel onder het groene blad van de 
planten worden gestopt en rondom 
de plantengroep worden gelegd, maar 
niet er bovenop. 

Laat bladhopen liggen
Er overwintert van alles in blad- en 
takkenhopen die u laat liggen. Insec-
ten, spinnen, egels en hier en daar 
ook padden, salamanders en kikkers. 
Ze zijn u allemaal dankbaar voor een 
goede overwinterplek. Heeft u ergens 
een rustig plekje in uw tuin, gooi daar 
dan snoeihout neer afgedekt met een 
laag blad. Een heel goede methode 
is ook het maken van een takkenril. 
Sla wat palen in de grond en stapel 
daartussen het snoeihout op. Het ver-
terende hout zakt vanzelf in elkaar. 
U kunt er ieder jaar nieuw snoeihout 
opstapelen. Een laagje blad ertussen 
is geen probleem. Het scheelt ook 
behoorlijk in de hoeveelheid af te voe-
ren tuinafval en u helpt er de natuur 
enorm mee. 

Tuintip van december: 
blad niet of wel opruimen
Door Jeroen Soontiëns
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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



Het verhaal van Paul Brans ’Hoog 
boven de dahliatuin’ in het novem-
bernummer van ’Rond ’t Hofke’ 
riep bij mij heel bijzondere herin-
neringen aan Oud en Klein Tongelre 
op die ik graag met u wil delen. Ik 
gebruik voor mijn verhaaltje de titel 
’Waaghalzen boven de Zegge’. Het 
moet in de beginjaren ’60 geweest 
zijn toen ik door kranten rond het 
Hofke te bezorgen een nieuw foto-
toestel kon kopen. Ik woonde toen 
met mijn ouders en broers en zus-
sen op de Wolvendijk in de twee-
kapper het Mierennest. In dezelfde 
tijd werd vanaf de Daalakkers een 
nieuw hoogspanningsnet gebouwd, 
de lijn die over de Loostraat en de 
Zegge richting Nuenen loopt. Het 
leek me wel een goed idee om een 
paar luchtfoto’s te maken van het 
natuurgebied de Zegge, de Collse 
watermolen en de Kleine Dommel. 
De gelegenheid om een vliegtuigje 
te huren voor dit mooie doel was er 
niet en drones bestonden niet. De 
top van zo’n hoogspanningsmast 
was een uitstekende uitgangsposi-
tie om fraaie luchtfoto’s te maken, 
was mijn conclusie. Bovendien was 
de mast voorzien van een soort 
klimijzers op de kromme poten 
van de mast. En niet onbelangrijk 
de masten waren klaar, maar de 
hoogspanningsdraden waren nog 
niet aangebracht. 
De uitdaging lag er. Ik deelde mijn 
wens om luchtfoto’s te maken met 

mijn vriend Wijnand Aarts, die in 
de Loostraat woonde. Wijnand, een 
zoon van spoorman Rein Aarts, 
was wat men noemt een onbe-
vreesd type. Hij had al eens een 
keer staande op zijn step voor de 
Martinusschool de achterbumper 
van de rijdende stadsbus lijn C 
vastgepakt en pas bij de Martinus-
kerk losgelaten. Wijnand voelde wel 
voor dit avontuur. Dus wij zochten 
samen een geschikte mast uit. Niet 
te dicht bij de weg om uit het zicht 
te blijven van overijverige veldwach-
ters. En daar begonnen we aan onze 
klimtocht naar boven. Ik aan de ene 
poot en Wijnand aan de tegenover-
gelegen andere poot. Zonder enige 
beveiliging recht omhoog. Intussen 
maakte ik ook nog foto’s met zeg 
maar losse handen, want ik moest 
het fototoestel ook nog vasthouden 
met de ene hand en scherpstellen 
en afdrukken met de andere hand. 
Eenmaal boven gekomen maakte ik 
enkele foto’s van het natuurgebied 
de Dommel en het industrieterrein 
Eeneind op Nuenens grondgebied. 
Terwijl Wijnand en ik boven in die 
mast hingen, zag ik onder mij mijn 
vader in zijn witte Simca 1000 
over de Collseweg rijden. Ik kon de 
neiging om hem te roepen gelukkig 
onderdrukken. Hij zou ongetwijfeld 
van de weg geraken. Wijnand vond 
dat kennelijk nog niet spannend 
genoeg. Op zijn dooie gemak liep 
hij naar het einde van een van de 

bovenste zijarmen van de hoog-
spanningsmast en deed wat hij 
kennelijk dacht van wat ik van hem 
verwachtte. Op zijn gemak poseerde 
hij aan het eind van die zijarm voor 
de foto. En ik: ontspannen drukte 
ik de ontspanner in. Vervolgens zijn 
wij voldaan en relaxed weer naar 
beneden afgedaald. Het resultaat 
van ons avontuur gaat hierbij.
Een paar decennia later moet ik u 
bekennen dat mijn maag omdraait 
als ik de mast in de Zegge zie staan. 
Hoe heb ik dat ooit gedurfd! Verder 
heeft me dit avontuur ook wel enige 
levenslessen geleerd. Jonge mensen 
zoeken grenzen op. Dat is van alle 
tijden, en daarbij moet je wel geluk 
hebben. 

Kees Rovers

Waaghalzen boven de Zegge

Wijnand Aarts op grote hoogte...

...poserend op het einde van een zijarmDeze zgn. Romneyloodsen, welke in gebruik waren van Philips, zijn bijna allemaal gesloopt.
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Kun je in het kort iets vertellen 
over de oprichting van Afslag 
Eindhoven? 
10 Jaar geleden zijn Yvonne van 
Beukering en ik begonnen met Af-
slag Eindhoven. We werkten beiden 
al enige tijd als regisseur en zagen 
theater langzaam verdwijnen uit de 
stad met het vertrek van de thea-
teropleiding en HZT naar Tilburg. 
Beiden waren en zijn we er van 
overtuigd dat er in de stad, naast 
techniek en design, er ook behoefte 
is aan menselijke verhalen van vlees 
en bloed. We wilden vormgeven aan 

ons idee dat theater kan verbinden. 
Vandaar dat we voorstellingen 
wilden maken, ook voor mensen die 
theater niet leuk vinden, of denken 
het niet leuk te vinden. Vandaar 
dat we vanaf het begin ook veel sa-
menwerken met maatschappelijke 
groepen en bijzondere plekken in de 
stad opzoeken. 

Waarom zijn jullie verhuisd naar 
Sectie-C?
Na enkele jaren gehuisd te zijn in 
de Paradijslaan en de oude Plaza 
Futura (Pand P), ontdekten we dat 
het voor ons belangrijk is om op een 
plek te zitten waar een werksfeer 
hangt. Vooral het feit dat er zoveel 
verschillende disciplines aan het 
werk zijn op Sectie-C vonden we erg 
inspirerend en sluit aan bij hoe wij 
werken. Daarnaast hadden we eer-
der een repetitieruimte die we samen 
met ’Hetpaarddatvliegt’ beheerden 
en gebruikten. Aangezien we echter 
veel op locatie werken, gebruikten 
we de ruimte maar weinig. Vandaar 
dat we besloten om op Sectie-C 

alleen kantoor- en opslagruimte te 
gebruiken.

Hoe komen jullie tot de keuze 
van een voorstelling? Welk genre 
heeft de voorkeur? 
Het ontwikkelen van een voorstel-
ling begint altijd bij de wens van de 
regisseur. Het kan starten met een 
theatertekst, of een boek, of een 
maatschappelijk vraagstuk. Van 
daaruit gaan we het hele project 
verder ontwikkelen. Dus niet zozeer 
een specifiek genre. Hoewel de 
inhoud wel in alle projecten veel 
overeenkomsten kent. De voorstel-
lingen gaan over het algemeen over 
de kwetsbaarheid van de mens en 
hoe die overeind probeert te blijven 
in het leven dat hem overkomt. 

Spelen jullie met een vaste cast of 
ook met freelance acteurs?
Alle acteurs, technici, muzikanten, 
vormgevers, productieleiders enz., 
werken bij ons op freelancebasis. 

in gesprek met...
Rachel Sloven...

Gerrie Fiers en Yvonne van Beukering
(artistieke leiding)

De Helaasheid De Dingen
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Wel hebben we een vaste pool van 
mensen waar we goed en graag 
mee samenwerken, en die door 
de jaren heen belangrijk zijn in de 
herkenbaarheid en stijl van Afslag 
Eindhoven. Voor een voorstelling 
kiezen we mensen die er het best bij 
aansluiten.

Waar repeteren jullie en hoelang 
duurt gemiddeld de voorbereiding?
We repeteren over het algemeen on-
geveer 8 weken. Maar de voorberei-
ding start al ver daarvoor. Inclusief 
het ontwikkelen van het plan, het re-
gelen van mensen, het verkopen van 
de voorstellingen, het organiseren 
enz. zijn we wel anderhalf jaar bezig. 
Het start met een paar mensen en 
gaandeweg het proces zijn er steeds 
meer mensen bij betrokken.

Jullie spelen altijd op een andere 
locatie; is dat makkelijk te 
 realiseren. Wat was voor jullie de 
meest bijzondere locatie?
Spelen op locatie is over het 
algemeen ingewikkeld. Er moet 
veel georganiseerd worden op het 
gebied van vergunningen, beveili-
ging, stroom, omwonenden enz.. Je 
hebt met veel mensen te maken die 
het niet gewend zijn wat er bij een 
theatervoorstelling op hun plek en 
in hun omgeving komt kijken. Dat 
vraagt veel overleg en afstemming. 
En daarbij ben je altijd sterk afhan-
kelijk van de elementen. Maar de 
toegevoegde waarde op de voorstel-
ling maakt de investering goed.

Ik weet niet of je zomaar over een 
bijzondere locatie kunt spreken. 
Een locatie ’werkt’ wanneer hij 
helemaal aansluit bij de vorm en 
inhoud van de voorstelling en wan-
neer de reële plek samenvloeit met 
het stuk. Zo speelden de koeien 
bij OMW op de Genneperhoeve 
ook mee en sloot de inhoud van de 
voorstelling Groot Wild over robo-
tisering naadloos aan toen we op de 
Automotive Campus speelden. 

In de voorstelling ’Onder het 
  Melk woud’ was de muziek een 
mooi onderdeel. Is dat bij andere 
stukken ook het geval?
De livemuziek van Woody Veneman 
speelt al in een aantal voorstel-
lingen een belangrijke rol. Maar 
het is niet zo, dat per definitie dat 
muziek zo’n groot onderdeel is. We 
hebben ook voorstellingen waar 
dans, circus of beeldende kunst een 
belangrijke discipline is.

Zijn er weleens openbare 
repetities?
We denken er wel over na om dat 
meer te doen, maar tot op heden 
gebeurt dat alleen voor een geselec-
teerd publiek. Zo komen er wel eens 
groepen theaterstudenten naar een 
doorloop kijken, die dat ook in het 
kader van hun opleiding doen. We 
zijn wel net gestart met ons vrien-
denprogramma (mensen kunnen 
vriend worden van Afslag Eindho-
ven, zie website) en voor de vrienden 
zouden we dat in de toekomst wel 

met meer regelmaat willen doen.

Over welke voorstelling waren 
jullie het meest tevreden?
Dat is altijd een moeilijke vraag. 
OMW was natuurlijk een groot 
succes, zat goed in elkaar, met veel 
enthousiast publiek en daar zijn 
we erg blij mee. We hebben in het 
kader van ons jubileum ook een 
boek uitgegeven, met foto’s van 
alle voorstellingen die we tot nu toe 
maakten. En eigenlijk was ik heel 
trots, niet zozeer over een specifieke 
voorstelling, maar over het geheel 
van voorstellingen. Om de ver-
schillende soorten voorstellingen, 
locatie, inhouden, samenwerkingen 
en publiek. En wat we in die 10 jaar 
hebben opgebouwd. 

Redden jullie het financieel?
Momenteel worden we financieel 
ondersteund door de gemeente, de 
provincie en landelijk. En daarmee 
kunnen we de komende 2 jaar onze 
projecten uitwerken. We moeten 
nog wel hard aan de slag om daarna 
ook voor ondersteuning in aan-
merking te komen, want dat is nog 
helemaal open.

Vermeld mag worden dat Afslag 
Eindhoven een van de winnaars is 
geworden van de Eindhoven Cultuur-
prijs 2018. Zij ontvingen de Waarde-
ringsprijs.

Ans Verheijen
Foto’s: Paul Beekhuis

Ook een Dolfijn kun je Prima BakkenOnder Het Melkwoud

13



BUITEN SPORTEN OP MAAT

WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL

ADVIES OVER VOEDING
VITAAL OUD WORDEN
VITAMINE D OPDOEN

KILOOTJE(S) ERAF
VRIJHEID BUITEN
ENERGIE OPDOEN

Dit allemaal door de kracht  
van je eigen lichaam. 

BUITEN SPORTEN OP MAAT

WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL

ADVIES OVER VOEDING
VITAAL OUD WORDEN
VITAMINE D OPDOEN

KILOOTJE(S) ERAF
VRIJHEID BUITEN
ENERGIE OPDOEN

Dit allemaal door de kracht  
van je eigen lichaam. 

BUITEN SPORTEN OP MAAT

WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL

ADVIES OVER VOEDING
VITAAL OUD WORDEN
VITAMINE D OPDOEN

KILOOTJE(S) ERAF
VRIJHEID BUITEN
ENERGIE OPDOEN

Dit allemaal door de kracht  
van je eigen lichaam. 

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 aan de Pagelaan in Eindhoven. 

Mijn team staat klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een goed 

advies en service voor een betaalbare prijs. Elke dag staan we vol 

enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is laagdrempelig en 

iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy aan de 

Pagelaan (bij de Jumbo). De koffi e staat klaar!

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



de Tongelrese
Keuken

Een feestelijk voorgerecht voor het Kerstdiner en/of 
Eindejaarsbuffet.

Tompouce van Hollandse garnaaltjes met 
een pikante paprika mayonaise

Ingrediënten:
* 250 gram Hollandse garnalen
*  1/2 eetlepel bieslook fijngesneden + extra voor de 

garnering
* 4 plakjes bladerdeeg
* 3 hardgekookte eieren
* 1 grote augurk (of twee kleine)
* 1 geroosterde paprika (verkrijgbaar in pot)
* 1 potje mayonaise
* snufje paprikapoeder
* snufje Cayennepeper
* 1 komkommer.

Bereiding:
1  Snij het bladerdeeg doormidden en rol een beetje uit 

in de lengte. 
Leg ze op een bakplaat, prik er gaatjes in en bak ze op 
200 graden mooi bruin.

2  Pel de gekookte eieren en snij het eiwit in blokjes,
maak het eigeel fijn, meng met een halve eetlepel may-

onaise tot een crème en breng op smaak met peper en 
zout. Snij de augurk in blokjes en meng met de blokjes 
eiwit.

3  Maak de geroosterde paprika fijn met een staafmixer 
en meng het met 6 eetlepels mayonaise. Breng op 
smaak met Cayennepeper en paprikapoeder.

4  Maak van de Hollandse garnaaltjes, 1 eetlepel papri-
ka mayonaise en de fijngesneden bieslook een salade.

Serveren:
-  Verdeel de eiercrème over de 4 bladerdeeg koekjes en 

daarover de garnaalsalade.
-  Besmeer de andere koekjes dun met de paprika mayo-

naise en bestrooi die met de blokjes eiwit, augurk en 
bieslook. Leg deze dan op de garnaaltjes.

-  Garneer het bord met komkommerblokjes en nog wat 
paprika mayonaise.

Eet smakelijk en fijne kerstdagen
Clasine en Jack

Een amuse voor de feestdagen

Avocadorolletjes met gerookte zalm en 
sesam

Ingrediënten voor 4 personen
* 1 avocado
* 150 gram gerookte zalm
* zwarte sesamzaadjes
* scheutjes
* sojasaus 

1 Schil de avocado en snij in schijfjes.
2 Wikkel elk plakje in een reepje gerookte zalm.
3  Bestrooi de rolletjes één kant met de sesamzaadjes 

en werk af met de scheutjes.
4  Druppel evt. wat sojasaus op de rand van het bord.

Fijne feestdagen
Clasine en Jack
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De volgende onderwerpen werden 
onder andere besproken:
–  Toewijzingsbeleid van huurwo-

ningen door Woonbedrijf.
– Plantsoen Pijlstaartpad.
– Afvalbakken bij Avondroodstraat.
–  Preventieve bestrijding eiken- 

processierups in 2019.
– Kamerverhuur/woningsplitsing.
 
De wijkagent geeft een opsomming 
van diverse zaken die in zijn gebied 
hebben plaatsgevonden. In verband 
met de autodiefstallen (keyless en-
try) die o.a. hebben plaatsgevonden 
in Koudenhoven wordt vermeld dat 
landelijk vier Oost Europese man-
nen zijn aangehouden die zich met 
dit soort zaken bezighielden.

Vanaf 15 januari 2019 start er in 
Eindhoven op diverse plaatsen een 
nieuw buurthelden project. 

Ook in Geestenberg en ’t Hofke gaat 
weer zo’n project van start.

Buurtpreventie
Er zijn diverse initiatieven in Gees-
tenberg om te komen tot de plaat-
sing van meerdere AED kasten en 
zo het gebied dekkend te maken. Op 
dit moment is er 1 AED geplaatst op 
Houbraken.

Sociale cohesie
Er werd gesproken over:
–  het verloop van de Haloween-

tocht.
–  het feit dat voor de speeltuin aan 

de Zwaluwstaartweg een beheers-
overeenkomst is ondertekend en 
dat in week 2 van 2019 de werk-
zaamheden gaan beginnen.

–  de wenselijkheid om voor de 
wijkbewoners een sociale kaart te 
maken.

Meldingen woonoverlast en 
meldingen/aangifte bij politie
Tijdens de overleggen van het leef-
baarheidsteam blijkt regelmatig dat 
wijkbewoners woonoverlast onder-
vinden, algemene klachten hebben 
en zich uitspreken over strafbare 
feiten zoals diefstallen en inbraken. 
Ook blijkt dan dat daarvan niet altijd 
melding is gemaakt bij de betref-
fende instanties zoals woningbouw-
vereniging en gemeente. Ook blijkt 
in een aantal gevallen dat er geen 
melding of aangifte is gedaan bij de 
politie. Als dat niet wordt gedaan is 
het moeilijk om voor een bestaand 
probleem een oplossing te zoeken.

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het 
leefbaarheidsteam is op maandag
7 januari 2019 om 20.00 uur in 
’t Oude Raadhuis.

U bent van harte welkom

leefbaarheidsteam
(Verslag bijeenkomst leefbaarheidsteam van 19 november)

In de wijk Geestenberg/Muschberg zijn wij als 
buurtpreventiegroep actief.
We zijn alert, lopen meerdere malen per week 
door de wijk en nemen contact op met mensen of 
instanties als dat nodig is. Op deze manier proberen 
wij de wijk aangenaam en veilig te houden. Ook 
hebben we intensief contact met de wijkagent.

Voor de wijkbewoners is er ook een buurtapp Veilig 

Tussen De Sporen (VTDS) actief.  Hiermee kan 
bij nood of bij verdachte situaties snel informatie 
worden verspreid. 
Indien nodig belt u altijd 0900-8844 (Politie 
Algemeen) of 112 bij spoed.

Andere opties die wij gebruiken om een melding te 
maken zijn:

BuitenBeter app.
Gemeente Eindhoven 14040 bellen.
Instagram Wijkagentjoost_eindhoven.

Boa’s
Facebook Buurtpreventie Geestenberg / Muschberg.
Contacten met gemeente en enkele instanties.

Wij zijn buurtbewoner en vrijwilliger. 
Wilt u meedoen met de Buurtpreventie Geestenberg/ 
Muschberg, u actief inzetten voor leefbaarheid in 
de wijk, lid worden van de buurtapp VTDS, spreek 
dan iemand van de buurtpreventie aan of mail naar 
veiligtussendesporen@gmail.com.

buurtpreventie 
Geestenberg/Muschberg
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jEuGdhOEk

Hebben jullie al een kerstbal met de letter in het blad 
gezien? Wanneer je alle 9 kerstballen gevonden hebt, 
kun je er samen een woord van maken.
Weet jij welk woord het is? 
Stuur je antwoord en kleurplaat 
met je naam, adres en telefoonnummer
naar de redactie, Wijkblad Rond ’t Hofke, 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven.

kerstkleurplaat

Winnaars september- en oktoberpuzzel Ties en Puck

N N N N N N N N N
Naam:

Adres:

Telefoon:
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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 

√  Bootcamp Tafels
√  Bootcamp Meten = zweten
√  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 
√  Inspiratie-avond voor ouders
+  Gratis downloads voor thuis

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

NIEUWE DATA OM IN TE SCHRIJVEN!

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

MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

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

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

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

Maandag 31 december zijn er weer heerlijke oliebollen verkrijgbaar 
bij ons in de winkel. Wij zijn geopend van 08.30 tot 16.00 uur.

Ook scouting Doornakkers zal dit jaar onze oliebollen verkopen.

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

Zaterdag    10:00 tot 16:00 uur

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

24/7 online afspraak maken



Foto’s: Paul Kemper

foto-impressie
Speelgoedbeurs!
Zondag 18 november 2018 in ’t Oude Raadhuis!

Het was weer een gezellige drukte bij de 
speelgoedbeurs. Zo’n 20 kinderen met hun 
ouders probeerden andere kinderen blij te 
maken met het speelgoed waar ze zelf vaak 
uitgegroeid zijn.
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Rug of nekklachten?
Bel voor een afspraak!

 

Prikkel uw zintuigen
Een unieke ervaring

Laat u verrassen
 U bent van harte welkom

ruggensteun.com

040 - 7117 282

Ruggensteun
Jeroen Boschlaan 2c

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

tijdens de feestdagen

’T HOFKE 137 | EINDHOVEN | 040 2812764
WWW.VANDERHEIJDENKAPPERS.NL

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

donderdagavond TOT20.00 uur
OPEN!



dahliaclub st. Martinus

Het einde van 2018 nadert, het was voor de 
dahliaclub een bewogen jaar. Ondanks de 
droogte en de warme zomer een prachtige 
bloementuin, veel mensen hebben de weg 
naar onze tuin gevonden. We gaan ons best 
doen in 2019 nog meer voor de Tongelrese 
gemeenschap te betekenen. We hebben 
ook afscheid moeten nemen van een zeer 
belangrijk lid, Simon van Erp. Wij zullen 
zijn inzet en kennis zeker gaan missen.
Onze tuin is klaar voor de winter. Ons veld 
is gecultiveerd, de knollen opgeslagen, 
dus het is wachten op het voorjaar. Onder-
tussen gaan we kerst en oud en nieuw vieren.

Alle leden van de dahliaclub wensen u en 
de uwen een vredige kerst en een gezond en 
gelukkig 2019.

Dahliaclub St. Martinus

Viering patroonsdag 11-11-2018
sint-Martinusgilde Tongelre
Deze dag werd begonnen met de opluistering van de 
H.Mis in de St. Martinuskerk, Tongelre.
Na de H.Mis werd de eed van trouw in ontvangst geno-
men door pastoor René Wilmink en na de vendelhulde 
de uitvoering van Sint-Martinus met de bedelaar.
De dag werd verder doorgebracht in het gildehuis van 
het Sint-Martinusgilde.
We hadden deze dag 5 gildeleden die gehuldigd werden 
door Kring Kempenland en natuurlijk door het eigen 
gilde.

Op de foto van links naar rechts:
Frank Hilt regerend deken 40 jaar lid, Antoon van de 
Nobelen 60 jaar lid, Tonnie van den Boomen 50 jaar 
lid, Ad van den Dungen vendelier 40 jaar lid en
Jan van Happen schutter 25 jaar lid.
Het was een mooie dag, die samen met gildebroeders, 
gildezusters en genodigden werd doorgebracht.
 

Met vriendelijke gildegroet 
Dinie van de Voort, oud deken-secretaris.

verenigingen
Aan het woord
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Tussen 25 oktober en 4 november 
heeft Projectkoor Werk-in-Uitvoe-
ring uit Tongelre 7x voor een uit-
verkocht Pand P haar voorstelling 
’De Laatste Dans’ opgevoerd. Als je 
voor in totaal zo’n 700 mensen hebt 
gespeeld, mag je spreken van een 
groot succes!
Vlak voor de zomervakantie van 
2017 werd het idee van een voor-

stelling, waarbij zowel publiek als 
koor ’familie’ van elkaar zouden zijn 
en het koor aan improvisatie-toneel 
zou gaan doen aan het koor gepre-
senteerd. De koorleden konden in 
de zomervakantie nadenken of ze 
een rol wilden spelen en dus auditie 
wilden doen. Deze audities, voor zo-
wel spel als zang, vonden plaats in 
september en na de herfst vakantie 

werd de rolverdeling bekend 
gemaakt. Op dat moment kreeg 
iedereen een plaatsje in de familie. 
Vervolgens werd er hard gerepe-
teerd op de liedjes en de scènes. Het 
koor werd in 2 groepen verdeeld, 
ruimte rood en ruimte groen, en 
oefende apart van elkaar de scènes 
die zich in deze ruimtes afspeel-
den. Ook hoorden bij elke ruimte 2 
liedjes, die maar door een deel van 
het koor ingestudeerd en gezongen 
werden. Langzaam maar zeker werd 
de loop van het stuk zichtbaar. On-
dertussen hadden we te maken met 
afhakende koorleden en was het 
koor geen enkele repetitie compleet. 
Uiteindelijk viel zelfs 3 weken voor 
de première nog een belangrijke 
speelster af en werd haar rol op het 
laatste moment overgenomen door 
dirigente Elise Colen!
Op de zondag voor de première was 
een lange repetitiedag ingepland in 
basisschool De Boog. Eindelijk vie-
len alle stukjes op hun plek en aan 
het einde van de dag waren zowel 
het koor als de regisseurs ervan 
overtuigd dat het allemaal goed zou 
komen. 

projectkoor Werk-in-uitvoering 
speelt 7x voor uitverkocht pand p!
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Op maandag werd er voor het eerst 
in Pand P een doorloop gedaan en 
dinsdags was er een technische 
doorloop. ’s Woensdags werd 
iedereen op tijd verwacht, want een 
generale repetitie speel je in kos-
tuum en met make-up. Donderdag 
25 oktober was het dan eindelijk zo 
ver: met gierende zenuwen meld-
den de koorleden zich en begonnen 
ze aan de voorbereidingen voor de 
1e show. Na allerlei rituelen die 
hierbij horen begaf het koor zich 
per familie al voor aanvang tussen 
het publiek, want dat waren ook 
allemaal familieleden die elkaar 
in geen jaren hadden gezien en 
allemaal met hetzelfde doel naar 
de voorstelling waren gekomen: de 
testamentlezing van Oom Gerard. 
Toen iedereen binnen was, begon 
de 1e akte van ’De Laatste Dans’ 
beneden. Daarna ging een deel 
van het publiek mee naar de rode 

ruimte en de anderen naar de 
groene ruimte. In de pauze werd er 
druk gespeculeerd wat er te erven 
zou zijn en wie wat zou krijgen. 
Daarna ging iedereen naar de grote 
zaal voor de 2e akte. Er volgde heel 
wat geruzie en aan het einde van 

het stuk, was er een verrassende 
ontknoping! Omdat de familie er 
niet uitkwam, ging het beheer van 
de erfenis naar de chauffeur! 
Het koor heeft met heel veel plezier 
deze voorstelling gespeeld en van 
elk optreden genoten!

Goed, 
heel goed!
In Pand P de première 
bijgewoond van ’De laatste 
dans’, uitgevoerd door het 
Projectkoor Tongelre.
En genoten. Van het verhaal, 
van de sketches, van de zang, 
van de muziek.
Een mooi optreden van de 
grote groep van Tongelrese 
amateurs die de bezoekers een 
geweldige avond met heel veel 
enthousiasme hebben geboden. 
Elise en de regisseurs zijn er 
goed in geslaagd er een mooi 
geheel van te maken. Chapeau!

Frits van Geffen

Kent u ons nog.
Voor velen van u zijn wij een 
bekend koor met verschillende 
dames uit de wijk Tongelre.
Het koor bestaat al vanaf augus-
tus 2005 en telt momenteel 27 
leden.
Wij worden begeleid door een 
pianiste en een dirigente.

Graag geven wij op donderdag 13 
december ons jaarlijks kerst-
concert met bekende en minder 
bekende, maar niet minder mooie 
kerstliederen.
Het concert vindt plaats in het 
Oude Raadhuis aan ’t Hofke 15 
in Tongelre, Eindhoven.
Het begint om 19.30 uur en de 
zaal is open vanaf 19.00 uur. 
De toegang is gratis.
Graag tot dan, u bent allen van 
harte welkom.

Wij wensen u alvast fijne kerst-
dagen en een mooi gezond 2019.

www.omasaandetop.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

DONDERDAG 
13 December  

2018 
 

 

 

kerstoptreden 
’Oma’s aan de top’
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Brabis 4 • 5641 JV  Eindhoven • 06 411 530 66
lucillereizen@mijnreiskennis.nl 

lucillereizen.nl • facebook.com/lucillereizen

Compleet aanbod
Persoonlijk contact en service

Eén aanspreekpunt voor en tijdens uw reis

Voor Particulier en Bedrijf

klussen binnen en buiten

Huis, bedrijf en vakantie

Dier en Voeding

Chauffeurs diensten

Huismeester onderhoud

ICT oplossingen

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

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

Mijn Hobby Winkeltje

Webshop: www.mijnhobbywinkeltje.nl

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

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

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

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com



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

na overlijden of bij verhuizing. 

Voor meer informatie of een 
afspraak bel vrijblijvend naar: 

J. Swinkels 
06-13282524

Beste wijkbewoners, 

Nationaal schoolontbijt
Op 7 november zagen alle tafels op 
’t Karregat er netjes gedekt uit. We 
startten die dag namelijk met een 
heerlijk verzorgd ontbijtje. 
De kinderen konden kiezen uit 
verschillende soorten brood, ver-
schillende soorten beleg en melk of 
yoghurt. Er werd heerlijk gegeten en 
iedereen begon de dag met een goed 
gevulde maag. Ook het gezellig in 
groepjes eten zorgde voor een fijne 
sfeer in de klas. 

Naschoolse sport 
Afgelopen jaren was het naschoolse 
sportaanbod een groot succes en 
daarom 
worden er ook dit jaar weer na-
schoolse activiteiten aangeboden 
door de gymdocent van ’t Karregat. 
Vanaf november/december is dit 
weer in samenwerking met 
stagiaires van Fontys Sporthoge-
school. 
Eén keer per maand kunnen de 

kinderen van de groepen 3 en 4, 
groepen 5 en 6 en groepen 7 en 
8 deelnemen aan verschillende 
soorten sporten. Voor 1 euro per 
les kunnen ze kennismaken met 
sporten als atletiek, freerunnen, 
basketbal, knotshockey, turnen etc. 

Schoolfruit 
Sinds afgelopen week doen we op ’t 
Karregat mee aan het EU-School-
fruitprogramma. 
Iedere week ontvangen bijna 3000 
basisscholen voor elke leerling 3 
stuks gratis fruit en groente. 
Dit programma duurt 20 weken. 
In totaal krijgen 520.000 kinderen 
schoolfruit. Dat zijn gezamenlijk 
meer dan 31 miljoen stuks fruit en 
groente! 
Een geweldige manier om aandacht 
te besteden aan gezonde èn lekkere 
voeding. Daarnaast worden er soms 
onbekende fruit- en groentensoor-
ten aangeboden… „Wow, de meloen 
lijkt op een dino ei!...Spannend!”

Schaatsfestijn 
Op 16 november vond in het IJs-
sportcentrum het Basisschool 
Schaatsfestijn plaats. Een flink 
aantal kinderen van ’t Karregat had 
zich hiervoor aangemeld en kwam 
warm ingepakt aan op de ijsbaan. 
Er kon gekozen worden voor een rit 
van 20 of 40 minuten. Het schaats-
festijn werd afgesloten met een 
disco met dj! 
De kinderen hadden goed hun best 
gedaan en kregen als beloning een 
medaille uitgereikt. 

Vriendelijke groeten, 
Team ’t Karregat

saltoschool ’t karregat

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

nieuws van de
Basisscholen

25



wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

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

agenda

 Maandagmiddag 
-  Fiets- & Wandelgroep 55+ Tongelre 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april 
wandelen: 1x per 2 weken. Het fietsen begint om 
13.30 uur en het wandelen begint om 14.00 uur.

 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 
-  De wijkagent is elke 1e woensdag van de maand 
aanwezig van 14.30 tot 15.30 uur. Afwisselend: even 
maand in Orka, oneven maand in ’t Oude Raadhuis.

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

 Woensdagavond 
-  Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.

 donderdagmorgen 
-  Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur. 
Een lekkere kop koffie of thee en goeie buurt.

 Elke zondagmiddag 
-  Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te 
kaarten of een ander spel te doen.

Zoek je 
contact?

bel of 
mail ons!Gezellige avond met film en hapjes

Op vrijdagavond 21 december organiseren we weer 
een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen een kwaliteitsfilm, houden een pauze en 
zorgen voor lekkere zelfbereide hapjes die passen bij de 
film. 
’Black Swan’ (2010) is een Oscar bekroonde, aangrij-
pende thriller over een ballerina die vastbesloten is om 
de hoofdrol te spelen in het beroemde Zwanenmeer 
(op de prachtige muziek van Tsjaikovski). Maar zal de 
veeleisende choreograaf wel voor haar kiezen? “Black 
Swan” werpt een licht op de duistere zijde van het pro-
fessioneel ballet. Én op obsessief menselijk gedrag.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige avond: 
18 januari, 15 februari, 15 maart.

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.
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Kerstboom versieren
Woensdag 19 december van 14.00 tot 15.30 uur. 
Bij ’t Oude Raadhuis kunnen kinderen tot 10 jaar sa-
men met de Kreakids kerstbomen versieren waarna 
deze bij ’t Oude Raadhuis worden neergezet. 
Voor kerstbomen en decoratiemateriaal wordt 
gezorgd. Als kinderen iets persoonlijks in de boom 
willen hangen dan is dat mogelijk. De kinderen 
mogen ook iets maken om mee naar huis te nemen! 
Inschrijven tot 17 december: bel of mail ’t Oude 
Raadhuis.

Kerstbrunch
2e Kerstdag 26 december van 11.30 tot 14.00 uur. 
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, smakelijke 
en sfeervolle kerstbrunch in 
’t Oude Raadhuis. Kosten € 6,50. De zaal is open om 
11.15 uur.
Aanmelden bij ’t Oude Raadhuis tussen 9.00 en 
12.00 uur of even bellen tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Geef je snel op, want vol is vol!

Spannende speurtocht
Vrijdag 28 december om 18.30 uur.
’t Oude Raadhuis organiseert, onder begeleiding, 
een spannende speurtocht met opdrachten. Graag 

zien we ouders als begeleiding meelopen, wel even 
aanmelden!
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Kosten € 1,-. 
Broodje knakworst en warme chocomel gratis. 
Inschrijven tot 22 december via e-mail.
Zaklamp meenemen!

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 6 januari 2019 van 14.00 tot 17.00 uur.
Een goed begin is het halve werk. Het bestuur van 
’t Oude Raadhuis heet iedere vrijwilliger en buurt-
bewoner van harte welkom om elkaar het allerbeste 
toe te wensen voor het komende jaar.
U krijgt 1 consumptiebon aangeboden. De koffie 
en thee zijn gratis, evenals de hapjes. Och, het is er 
gewoon heel gezellig.

Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 18 januari 2019 organiseren we 
weer een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. 
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
We vertonen de klassieker ’The Last Emperor’

VOl Is VOl!
dus geef 
je snel op

schrijf dit 
vast in je
agenda!
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activiteiten bij
Orka

Halloween gezien?
Geweldig dat er zoveel en-
thousiaste jonge en oudere 
wijkbewoners meewerkten aan 
en meeliepen in de Hallo-
weentocht Geestenberg 2018. 
Na evaluatie eind november 
weten we 1 ding zeker: vol-
gend jaar weer! 

Nieuwe ingang geopend!
Iedereen was uitgenodigd voor de opening van de 
nieuwe ingang door ’speciale’ gasten. De nieuwsgierig-
heid was gewekt met deze uitnodiging. Die speciale 
gasten voor de opening waren ook speciaal: de vaste 
klussers van Orka! Zonder hen zou het er nooit zo goed 
uitzien en ook niet zo voor elkaar zijn gekomen, als het 
nu is. Dus ere wie ere toekomt! 

Met het doorknippen van het lint was er ook precies 
voor elke klusser een lintje. Die lintjes werden natuur-
lijk opgespeld bij onze zeer gewaardeerde klussers!
hier eventueel bijsnijden als dat het beeld beter 
maakt…
En toen was de nieuwe ingang bij Orka geopend! En 
kon de Muziekavond met thema ’Music of the Legends’ 
beginnen. 

Club Noordpool 15 december 2018
Mis het niet! Meer dan 20 nummers live muziek door 
meer dan 15 muzikanten en spelers uit de wijk én het 
gospelkoor Reflection! 
Na de kersthow een heerlijk kerstfeest vol muzikale 
cadeautjes van onze DJ Stefan.
Kaartjes kosten slechts € 2,50. Let op vol=vol! 

In verband met de grootte van de zaal hebben we een 
maximaal aantal kaartjes in de verkoop. We hopen je 
te zien!

Kom even proosten op 2019! 
Op zaterdag 5 januari willen we heel graag even proos-
ten op 2019. Iedereen is van harte uitgenodigd. Kom je 
even langs voor de beste wensen? 
Vergeet niet de nieuwe ingang te gebruiken

December 2018

Zaterdag 15 december Kerstshow in Club Noordpool

Januari 2019

Zaterdag 5 januari v.a. 16.00 uur 
Nieuwjaarsborrel

Woensdag 9 januari Cook4U (opgeven via cook4u.
orka@gmail.com)

Februari 2019

Zaterdag 2 februari Muziekavond in Orka 

Woensdag 13 februari Cook4U (opgeven via cook4u.
orka@gmail.com)

CONTACT
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
E-mail: info@orkacentrum.nl
Internet: www.orkacentrum.nl
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’t was weer 
gezellig...
Op 10 november was er het jaar-
lijkse bedankje voor de vrijwilligers 
van ’t Oude Raadhuis. Er waren in 
totaal bijna 60 personen aanwezig. 
Dit jaar was er gekozen voor een 
Antilliaans buffet. De soep was 
rijkelijk gevuld en velen gingen 
terug voor een tweede kop. Na het 
hoofdgerecht waren er nog toetjes 
in de vorm van gebak en pudding. 
Een geslaagd buffet, met dank aan 
de dames van Kushina Alegre (vro-
lijke keuken), die het geheel goed 
verzorgd en uitgeserveerd hadden.
Voorzitter Henri van Vroenhoven 
bedankte de vrijwilligers voor hun 
inzet voor het jaar 2018. 
Daarna is weer de langzamerhand 
traditionele groepsfoto voor de 
kerstkaart gemaakt. Tenslotte liep 
het feest over in de muziekavond, 
waarbij ook mensen uit de buurt 
konden aansluiten om muziek aan 
te vragen.

...en vrijwilligers nogmaals bedankt!

vrijwilligers
Bedankt!
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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

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
en tijdens de brei- & haakclub

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

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
brei-en haakwinkel van eindhoven

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven

Telefoon: 040 - 243 19 46

ELKE ZONDAG 
van12.00 tot17.00 uur!

ook voor 

ELKE ZONDAG 
OPEN!
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Even voorstellen: Wie zit er achter 
Podotherapie Vliegenberg?

Mijn naam is Robin Vliegenberg. In 
augustus 2017 ben ik mijn eigen 
praktijk voor podotherapie gestart. 
Voordat ik voor mezelf begon, heb 
ik bij verschillende praktijken in 
loondienst gewerkt. Ik merkte al 
snel dat ik de ambitie had om een 
eigen praktijk te runnen, waar ik 
de best mogelijke zorg kan leveren. 
Sinds mei 2018 is mijn praktijk 
gevestigd op de Urkhovenseweg 
19. De praktijkruimte is volledig 
verbouwd en voorzien van nieuwe 
vloeren, muren en alle gemakken. 
Ik werk alleen, wat betekent dat u 
als cliënt altijd dezelfde behande-
laar krijgt!

Welke klachten? Bij voetpijn 
tot beenlengteverschil tot 
ingegroeide nagels

Bij Podotherapie Vliegenberg kunt u 
terecht met uiteenlopende klachten. 
Van voetpijn, tot knieblessures, 
tot lage onderrugklachten. Ik kijk 
altijd verder dan de voeten. Ik vind 
het erg belangrijk dat er een groot 
en grondig onderzoek plaatsvindt, 
waarbij niet alleen naar de stand en 
bewegingen van de voeten, maar 
ook van de knieën, heupen en rug 
wordt gekeken. Alles staat met 
elkaar in verbinding en steunzolen 
hebben effect tot in de rug. Ook 
met nagel- en huidklachten kunt u 
bij mij terecht. Als podotherapeute 
ben ik ook opgeleid tot (medisch) 
pedicure.

Steunzolen van Podotherapie 
Vliegenberg: echt handwerk!
Ik ben een van de weinige podo-
therapeuten die steunzolen 100% 
handmatig vervaardigt. Dit, zodat 
ik de kwaliteit en levertijd helemaal 
zelf in de hand heb. Dat gebeurt zo: 
bij het onderzoek worden afdrukken 
van uw voeten gemaakt. We bespre-
ken uw voorkeuren voor de verschil-
lende materialen; leer of kunststof, 
hardheid of juist zachtheid. Naar 

aanleiding van de gevonden resul-
taten uit het onderzoek maak ik een 
ontwerp en bepaal welke elementen 
erin komen om de pijnklachten te 
verminderen: het corrigeren of juist 
ontlasten van bepaalde structuren. 
Dit ontwerp wordt gebruikt voor 
het vervaardigen van de steunzolen. 
Ik begin met een onderzool, waar 
elementen opgebouwd en geslepen 
worden. Het is veel werk, maar in 
de meeste gevallen kunt u de steun-
zolen binnen één week ophalen. 

Waarom naar Podotherapie 
Vliegenberg? Een zorgverlener die 
de tijd voor u neemt!
In mijn praktijk staat de cliënt 
centraal. Er wordt écht de tijd voor 
u genomen. Ik plan mijn afspraken 
altijd erg ruim, zodat we alle tijd 
hebben om het onderzoek uit te 
voeren en te bespreken wat de juiste 
therapie voor u zal zijn. Bereiken we 
met de steunzolen niet het gewens-
te effect? Dan worden ze kosteloos 
aangepast. Alle nazorg valt onder 
service. Omdat ik weet dat men 
tegenwoordig drukke dagen heeft, 
kunt u ook in de avonduren bij mij 
terecht. Ik ben lid van de Neder-
landse Vereniging van Podothera-
peuten en sta geregistreerd in het 
Kwaliteitsregister Paramedici, wat 
betekent dat al mijn behandelingen 
zijn opgenomen in de meeste aan-
vullende verzekeringen.

Ik hoop u binnenkort te kunnen 
verwelkomen in mijn praktijk!

Met hartelijke groet,
Robin Vliegenberg

podotherapie Vliegenberg: 
Meer dan de ’standaard’ steunzolen

Robin Vliegenberg

Functieonderzoek Podotherapeutische steunzool

Instrumentele behandeling



protestantse kerkdiensten

   Zondag 16 december om 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Adventsontbijt

  Zondag 23 december om 10.00 uur  
ds Elbert Grosheide, Jeugdkerk

  Maandag 24 december Avond om 19.00 uur 
Kerstspel door de kinderen

  Maandag 24 december Nacht om 22.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Kerstnachtdienst, Projectkoor

  Dinsdag 25 december om 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Cantorij 

  Zondag 30 december om 10.00 uur 
ds Gideon van Dam

  Zondag 6 januari om 10.00 uur 
ds Petra Speelman

  Zondag 13 januari om10.00 uur 
ds Chris Mondt, 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. Vanaf 2 decem-
ber oefenen de kinderen van de kindernevendienst voor 
het Kerstspel. Twee maal per maand (2e en 4e zondag) 
is er jeugdkerk voor kinderen in de middelbare school-
leeftijd. De jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’. 

Adventsontbijt, 
viering en Amnesty Write for Rights
Op 16 december staan in de kerkzaal al weer voor de 
40ste keer ontbijttafels klaar. Om 9.00 uur kunt u aan-
schuiven voor het Adventsontbijt met aansluitend de 
viering. Thema dit jaar: ’ONGELOFELIJK’. We rekenen 
op u/jullie, zeker als u van tevoren hebt laten weten 
dat en met hoeveel personen u komt (adventsontbijt@
gmail.com)! We doen ook weer mee met de Amnesty 
schrijfactie ’Write for Rights’. Dit jaar met speciale 
aandacht voor vrouwelijke mensenrechtenactivisten 
van over de hele wereld. Vrouwen die demonstreren 
voor gelijke kansen, kritiek uiten op hun regering, zich 

niet laten wegsturen van hun land. Ook na de viering 
kunt u komen (of blijven) schrijven en dat niet alleen, 
er zijn ook Amnesty artikelen te koop. De kerk blijft 
daarom tot 14.00 uur open. Vorig jaar schreven we 
ondanks/dankzij de sneeuw 210(!) brieven en tekenden 
de kinderen 46 groetenkaarten. 

Kinderkerstspel
Op maandag 24 december om 19.00 uur vieren we 
met jong en oud het ’kinderkerstfeest’. Zoals ieder jaar 
hebben de kinderen van de kindernevendienst hier heel 
wat weken voor geoefend. De dienst bestaat uit een 
kerstmusical met nieuwe en vertrouwde liederen. De 
musical heet ’Een herder kijkt verder’. Na afloop is er 
chocolademelk of koffie en iets lekkers.

25 december, de Kerstviering
De Kerstviering bestaat uit het zingen van een aantal 
kerstliederen en het kerstoratorium ’Als appelbloe-
sem in de winter’ van Marijke de Bruijne. De cantorij 
verleent hieraan medewerking onder leiding van Marja 
Bottenberg.

Ontmoetingskerk 50 jaar 
De Ontmoetingskerk is in december 2018, 50 jaar in 
gebruik. De komende maanden willen we terugkijken 

van de
Geloofsgemeenschap

Ontmoetingskerk Meerkollaan

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
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katholieke kerkdiensten

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

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

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

•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1e 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 1e en 3e zondag van de maand is het KWC na 

de kerkdienst geopend voor een kop koffie/thee en 
een gezellige babbel.

Familieberichten:

Dopen: 
4 november werd Nova Goossens gedoopt.

Diensten tijdens Kerst en nieuwjaar:
24 december om 21.00 uur, Martinuskerk
25 december om 09.30 uur, Martinuskerk
01 januari 2019 om 09.30 uur, Martinuskerk

We zijn nog op zoek naar 
een koster in Berckelhof 
voor de eerste zaterdag van 
de maand.

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

in de tijd, om te zien hoe het met de Ontmoetingskerk 
in die 50 jaar is gegaan. Zaterdag 14 december 1968 
was de ’feestelijke inwijding’ van de Ontmoetingskerk. 
Door het Adventsontbijt 16 december aanstaande is 
er weinig gelegenheid om de ’inwijding’ uitgebreid te 
vieren. We proberen nu met betrokken gemeenteleden 
herinneringen op te halen en die in 2019 met regel-
maat te publiceren. 

Pastorale bijstand
In de vacature van Tineke Dronkert is geestelijk verzor-
ger Petra Zweers-Donders bereid gevonden een aantal 
pastorale taken op zich te nemen.

Rwanda: veraf en dichtbij. 
Avondmaalsproject
Met ons avondmaalsproject steunen we de activiteiten 
van Kerk in Actie in Rwanda, en meer in het bijzonder 
het jongerenwerk van de Presbyteriaanse Kerk (ERP) in 
Rwanda. De familie Spaan is spijtig genoeg niet meer 
werkzaam in Rwanda, maar er zijn nog tal van projec-
ten die zeer de moeite waard zijn. 
Zondag 11 november bracht dominee Celistin Nsen-
gimana een bezoek aan onze wijkgemeente. Zijn 

aanwezigheid en zijn presentatie over Rwanda en de 
ERP bracht Rwanda heel dichtbij. Zo ontstak hij aan 
het begin van de kerkdienst de groene kaars (in de vlag 
van Rwanda staat de kleur groen voor de toekomstige 
voorspoed van het land) die we eerder kregen van de 
familie Spaan. En met lied 426 in het Nederlands en 
in het Engels zongen we elkaar zegen toe: God zal je 
hoeden, God to enfold you....
Wist u dat Rwanda kleiner is dan Nederland en nog 
dichter bevolkt dan ons land? Meer dan 40 procent van 
alle inwoners is jonger dan 15 jaar, stel u eens voor wat 
dat voor een land betekent.
De kerk organiseert ook basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs. Onderwijs is van groot belang 
voor een land met zoveel jeugd. Je moet de jeugd 
opzoeken daar waar ze is, zei dominee Celistin tegen 
ons. Niet de deur van de kerk open zetten en afwachten 
of men komt, maar zelf eropuit, naar het sportveld, de 
disco, de hangplek of wat dan ook. Dat zet wel aan het 
denken…!

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan contact op 
met Jaap of Linda Stooker, telefoon 040 2814734, 
of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Bandalaan 29,  5641 GG  Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

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

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

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

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

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

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Bandalaan 29, 5641 GG Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

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

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

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Afscheid 
nemen doen 
we samen

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

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

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



Samira Faiz
Juridisch adviseur
Rechtswinkel Eindhoven 
Nieuwe Fellenoord 7  
5612 KB Eindhoven

We merken dat steeds meer buurt-
bewoners te maken hebben met het 
recht. Vanaf onduidelijkheden in 
arbeidsovereenkomsten en uitke-
ringsaanvragen tot problemen met 
aankopen in de winkel. Juridische 
hulp bij deze vraagstukken is helaas 
niet voor iedereen een optie door de 
hoge kosten die hieraan verbonden 
zijn. Daarom is Rechtswinkel Eind-
hoven in het leven geroepen.

De stichting 
Stichting Rechtswinkel Eindhoven 
is een vrijwilligersorganisatie die 
opgericht is voor mensen die op 
zoek zijn naar toegankelijke juri-
dische hulp. Wat veel mensen niet 

weten, is dat wij deze hulp gratis 
aanbieden aan alle Eindhovenaren! 
Onze organisatie bestaat volledig 
uit studenten die zich in de eindfase 
van hun Rechtenstudie bevinden. 
Wij adviseren over verschillende 
onderwerpen, zoals: inhoudelijke 
vragen over arbeidsrecht, bur-
gerlijk recht, huurrecht, sociale 
zekerheidsrecht en publiekrecht. 
Tevens kunnen wij een brief vanuit 
de Rechtswinkel opstellen naar een 
derde partij mocht dit nodig zijn. 
Wij zijn er niet alleen voor u als er 
juridische problemen zijn. Wij kun-
nen u namelijk ook helpen vóórdat 
een juridische vraag zich voordoet. 
We willen graag samen met u deze 
problemen voorkomen. Want ook 
in ons vakgebied geldt de regel: 
Voorkomen is beter dan genezen!

Gang van zaken 
Wellicht bent u benieuwd naar hoe 
zo’n bezoek er dan precies uitziet 
bij Rechtswinkel Eindhoven? Aller-
eerst vragen wij u bij binnenkomst 
om een intakeformulier in te vullen. 
Afhankelijk van de vraag die u voor 
ons heeft, krijgt u een medewerker 
aangewezen die gespecialiseerd is 
in uw vraagstuk. Zo wordt u altijd 
geholpen door een medewerker met 
de juiste juridische kennis.

Samenwerking professionals 
Wij vinden het enorm belangrijk 
dat u een juridisch correct advies 
ontvangt. Daarom bespreken wij 
uw vraagstuk met onze collega’s 

na het inloopspreekuur. Door onze 
ondersteunende rol in het leven 
van Eindhovenaren zijn er ook tal 
van professionals die met alle liefde 
onze adviseurs ondersteunen met 
hun kennis. U kunt hierbij denken 
aan: advocaten, juristen en ge-
rechtsdeurwaarders. Door de kennis 
en ervaring van onze adviseurs te 
bundelen met de expertise van de 
hulplijntjes kunnen wij de kwaliteit 
van het advies waarborgen.

Bereikbaarheid
Helaas zijn wij niet telefonisch be-
reikbaar, maar dat neemt niet weg 
dat u van harte welkom bent om 
ons inloopspreekuur te bezoeken! 
Mocht u vragen hebben omtrent 
onze werkwijze dan kunt u mailen 
naar: info@rechtswinkeleindhoven.
org. Let wel dat u hier geen inhou-
delijk juridische vragen naartoe 
mailt, deze worden enkel behandeld 
tijdens ons spreekuur. 
Het inloopspreekuur is elke dins-
dag- en donderdagavond van 19.30 
- 21.00 uur. Kijk voor de actuele 
openingstijden en overige informa-
tie op onze website: www.rechts-
winkeleindhoven.org. 

Rechtswinkel Eindhoven

Ik zoek een tuinhulp die mij in deze tijd van 
vallende eikels en bladeren kan helpen met het 
schoonmaken van de tuin, tel. 06-20 01 72 47.

GARAGE te huur in ’t Hofke (Avondroodstraat)
€85.-/mnd. Tel. 06-12 25 79 24 Ik ben Liv. Ik ben 14 jaar oud. En woon sinds 

oktober in de wijk de Karpen. Ik doe 3 VWO op het 
Lorentz Casimir college.  Ik heb veel ervaring met 
oppassen op kinderen. En ik zou het leuk vinden 
om dit in mijn nieuwe wijk ook te doen. 
Mijn contactgegevens: mobiel: 0683984884
mailadres: tulp.liv@lcl.nl

Oppas/bIjlEs
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rondom de
Wasvenboerderij

Bakmiddag voor kinderen: 
Versier je boom
Elke tweede woensdag van de maand 
kunnen kinderen onder leiding van de 
Wasvenbakkers zelf iets lekkers bak-
ken op het Wasven. De bakmiddag is 
voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Naast 

de bakkers zijn er altijd meerdere 
vrijwilligers aanwezig om de kinderen 
te begeleiden. De kersttijd komt er 
weer aan en we gaan natuurlijk iets 
bakken om in de kerstsfeer te komen. 
We maken kersthangers van zout-
deeg: niet om op te eten maar voor in 
de kerstboom! De bakmiddag wordt 
gehouden in de Schop. We beginnen 
om 13.30 uur en om 15.00 uur zijn 
we klaar. 
 Meedoen kost € 4,00 per kind. 
Aanmelden kan door een mailtje 
met je naam en telefoonnummer 
te sturen naar winkel@wasven.nl. 
Inschrijven kan tot 18.00 uur op de 
zondag voor de bakmiddag. Als er 
een plaatsje voor je is, krijg je een 
bevestiging per mail.

Workshop kerstversieringen 
maken
Met Kerst maken we allemaal ons 

huis extra gezellig: een kerstboom 
met lampjes, brandende kaarsjes en 
een mooi gedekte tafel. Groen komt 
terug in kerstversieringen zoals een 
kerststuk of andere ornamenten 
voor op tafel. De natuurwerkgroep 
organiseert een kerstworkshop, 
zodat je zelf, eventueel met deskun-
dige hulp, deze kerstversieringen 
kunt maken. Wij zorgen voor al-
lerlei verschillende soorten groen en 
natuurlijke materialen. Zelf moet je 
zorgen voor bakjes of iets anders.
 De workshop begint om 19.00 
uur en is rond 22.00 uur afgelo-
pen. Deelname kost € 10,00 en dit 
is inclusief koffie of thee met iets 
lekkers. Wil je deelnemen? Geef 
het door op natuurwerkgroep@
wasven.nl of via 0611178637.

Natuurwerkochtend voor groot 
en klein
Elke eerste en derde zaterdag van de 
maand organiseert de natuurwerk-
groep van het Wasven de Natuur-
werkochtend. Er zijn altijd volop 
leuke en nuttige natuurklussen te 
doen rondom de Wasvenboerde-
rij! Het is keigezellig om samen 
- volwassenen 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 

Met Kerst genieten we van het groen, dat kan ook binnen. Bij 
het Wasven helpen we u met groene cadeaus, zelfs om zelf 
te maken. En geniet u ook graag buiten de deur: kom heerlijk 
eten bij de Gasterij. Het Wasven wenst u fijne feestdagen!

planning activiteiten december & januari

Expositie Josine van Amsterdam t/m 1 januari De Overloop

Bakmiddag voor kinderen: 
Versier je boom

12 december 13.30 uur De Schop

Workshop kerstversieringen maken 13 december 19.00 uur De Schop

Natuurwerkochtend 15 december 09.30 uur De Schop

Natuurthema-middag: Kerststukjes 
maken

19 december 14.00 uur De Schop

Kerstdiner
25 december 14.30 uur en 19:00 uur 
De Gasterij

Kerstbrunch 26 december 12.30 uur De Gasterij

Kerstborrel
26 december van 14.30 uur tot 17.00 uur 
De Gasterij

Opening expositie 
Mozaïek en Schilderijen

5 januari 14.00 uur De Overloop

Bakmiddag voor kinderen: 
Sneeuwpoppen die niet smelten 

9 januari 13.30 uur De Schop
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Schop. Er wordt gewerkt van 9.30 
uur tot 12.30 uur. In de pauzes is 
er koffie of thee met iets lekkers 
uit de Wasvenbakkerij. Voor meer 
informatie:natuurwerkgroep@
wasven.nl.

Natuurthema-middag: Kerst-
stukjes maken met natuurlijke 
materialen
Wat is er leuker dan om kerstversie-
ringen te maken met materiaal uit 
de natuur? Een kerststukje voor oma 
en opa, of voor je ouders misschien. 
Wij, van de natuurwerkgroep, 
helpen jullie waar nodig om een zo 
mooi mogelijke kerstcreatie te ma-
ken. Wat je zelf mee moet brengen 
is een bakje of schaal waar het kerst-
stuk op gemaakt kan worden.

 Kom je ook iets moois maken 
voor Kerst? We zien elkaar dit 
keer niet op vrijdagavond maar op 
woensdagmiddag van 14.00 uur 
tot 15.30 uur. Het is in de Schop 
van de boerderij en de entree is € 
2,00 p.p. Het is voor kinderen van 
6 tot 11 jaar. Misschien vind je het 
leuk om een vriendje of vriendin-
netje mee te nemen, dat mag hoor! 
Tot dan!

Heerlijk dineren en lunchen bij het 
Wasven met de Kerst
Ook dit jaar kunt u weer komen 
genieten in onze Gasterij van een 
overheerlijk kerstdiner op 1e kerst-
dag of een prachtig kerstbuffet op 
2e kerstdag. Met kinderen wordt 
uiteraard rekening gehouden.
Op eerste kerstdag serveren wij een 
driegangendiner, zowel ’s mid-
dags (14.30 uur tot 18.00 uur) als 

’s avonds (19.00 uur tot 22.30 uur). 
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan 
via gasterij@wasven.nl, of telefo-
nisch via 040-7870707.
Op tweede kerstdag serveren wij 
een kerstbuffet. De ontvangst is om 
12.00 uur, het kerstbuffet wordt 
geopend om 12.30 uur, en sluit om 
14.30 uur. Daarna zijn wij tot 17.00 
uur geopend voor een kerstborrel. 
Voor deze kerstborrel kunt u ook 
zonder reservering bij ons binnen-
lopen. U bent van harte welkom van 
14.30 uur tot 17.00 uur.

Openingstijden Winkel
De winkel van het Wasven is extra 
geopend rondom de feestdagen. Op 
maandag 24 december en zondag 
30 december zijn we open van 
10.00 uur tot 14.00 uur. 
Op maandag 31 december oliebol-
lenverkoop vanaf 08.00 uur tot 
16.00 uur.

Combi-expo: 
mozaïek en schilderijen
De expositie voor januari en fe-
bruari is een gecombineerde van 
Constance Franzani (mozaïeken) en 
Marianne Knaapen (schilderijen).
Constance Franzani maakte in 
Spanje voor het eerst kennis met 
mozaïeken. Na een voorzichtig 
begin kreeg ze de smaak te pakken 
en professionaliseerde haar aanpak. 
„Ik ging surfen op internet naar 
kunst en vond mooie schilderijen 
die ik natekende en vervolgens met 
steentjes ging bewerken op een stuk 
hout of een schotel. Het is veel werk 

maar erg ontspannend om te doen.”
Bij Marianne Knaapen ontwik-
kelde haar kunstenaarschap zich op 
dezelfde manier. Na kennis te heb-
ben gemaakt met beeldhouwen en 
schilderen is ze schilderlessen gaan 
volgen. Ze schildert het liefst licht 
abstract, figuratief met acrylverf.
 De expositie is te bekijken op de 
Overloop van de Wasvenboerde-
rij. De opening is op 5 januari om 
14.00 uur, de expositie is te zien 
tot en met 24 februari. Nog tot en 
met dinsdag 1 januari 2019 is de 
expositie van Josina van Amster-
dam te zien. Info: www.josinava-
namsterdam.nl 

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

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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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



meesterbrein 2018’

Het was deze keer weer volle bak in 
het Oude Raadhuis. De belangstel-
ling voor de pubquiz was groot. Met 
14 teams was de ruimte helemaal 
gevuld. De eerste ronde begon met 
een kaart waarop afbeeldingen van 
tien Nederlandse steden stonden. 
Aan alle tafels werden de hoofden 
bij elkaar gestoken en kon het 
gepuzzel beginnen. Na een paar 
rondes werd de eerste tussenstand 
genoemd en bleek dat de winnaars 
van vorig jaar weer in de hoogste 
regionen zaten. Tijdens de pauze 
werd er links en rechts flink gedis-
cussieerd over de al dan niet correct 
gegeven antwoorden: „Waarom 
kwam ik op het moment suprême 
niet op het juiste woord, terwijl 
ik het eigenlijk wel wist. Jammer, 
Nederlandse muziek is niet zo mijn 
ding. Nooit gehoord dat Doodstil 

en Tranendal dorpjes in Groningen 
zijn.” De ronde met Nederlandse 
liedjes waar een meisjesnaam in 
voorkomt was amusant. De presen-
tatoren hadden de touwtjes stevig 

in handen en de ervaren jury stond 
weer zijn mannetje. 
Bij de laatste ronde was de tempera-
tuur inmiddels aardig gestegen en 
waren er hier en daar rode koontjes 
te bespeuren. Bij het voorlezen van 
de einduitslag werd er voor iedere 
groep flink geklapt. De overwin-
ning ging dit jaar naar O.V.R. (Ons 
Vrolijke Rikken) o.l.v. captain Paul 
Brans. Hij nam de wisselbeker en 
de champagne namens de groep 
in ontvangst. Er werd nog gezellig 
nagepraat en zelfs gedanst tot in de 
late uurtjes. Met dank aan de puike 
organisatie en allen tot de volgende 
editie in 2019.

Ans Verheijen

Een selectie van de deelnemers De spreker

Het winnende team O.V.R. (Ons Vrolijke Rikken)

OpROEp
Rond ’t Hofke is op zoek naar foto’s van Tongelrese kerststallen. 
Hebt  u een mooie kerststal of komt u er een tegen, maak er een foto van en mail deze naar: 
rondhethofke@gmail.com. Graag naam en telefoonnummer bij vermelden. Misschien staat 
uw foto volgend jaar op de omslag van het kerstnummer van Rond ’t Hofke.
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Kledingreparatie en
verstelwerkzaamheden

Kom gerust langs of maak een 
afspraak voor uw reparatie 

werkzaamheden.
Open dinsdag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur

zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur zo. en ma. gesloten.

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

E-mail : info@bettysnaaiatelier.nl

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

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

ContaCt
Kluizenaarstraat 31 • 5641 HE Eindhoven

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



In de afgelopen 5 weken t/m 4 de-
cember, hebben Vluchtelingenwerk 
Eindhoven en het Groendomein 
Wasven de eerste ontmoetingen 
georganiseerd tussen vluchtelin-
gen/statushouders en bewoners 
van Tongelre. Deze bijeenkomsten 
kunnen geslaagd worden genoemd, 
hoewel het aantal Tongelrenaren 
best wat groter mag worden.
Nu willen we verder kijken en pro-
beren om met maandelijkse bijeen-

komsten een vervolg te geven aan
die eerste reeks ontmoetingen. Wij 
zien graag gebeuren dat mensen in 
het algemeen en in dit geval nog in 
het bijzonder, elkaar ontmoeten, 
begrijpen en waarderen. Iedereen 
en de wereld wordt er beter van!
Daarom deze oproep: van mensen 
die belangstelling hebben, willen 
we graag een berichtje krijgen via 
mail of telefoon of persoonlijk om te 
laten weten dat ze willen meedoen.

Hoe we het gaan organiseren, 
gaan we in goed overleg met elkaar 
bepalen.
Bij voldoende belangstelling, die na-
tuurlijk groeiende mag zijn, gaan we 
in januari van start met het vervolg. 
Wij hopen dat er een mooi aantal 
reacties binnenkomt: 
graag vóór de jaarwisseling, 
op mail: fritsvangeffen@on.nl, 
op zijn tel.nr 2811214 
of met Frits van Geffen persoonlijk.

Ontmoeten - begrijpen - waarderen

vluchtelingen en
Nederlanders

In december stuurt de Belasting-
dienst de jaarlijkse voorschotbe-
schikking voor de toeslagen van 
2019. Iedereen is zelf verantwoor-
delijk voor het controleren van de 
gegevens die hierbij zijn gebruikt. 
Kloppen deze gegevens niet, dan 
kan het zijn dat het uitgekeerde 
bedrag van bijvoorbeeld huur- of 
zorgtoeslag te hoog is. Meer krijgen 
dan waar je recht op hebt! Dat klinkt 
misschien leuk, maar dat is het niet. 
Het teveel uitgekeerde bedrag moet 
worden terugbetaald. En wat nou, 
als je dat niet kan?

Te veel ontvangen = terugbetalen
Veel mensen komen in de financiële 
problemen doordat ze honderden of 
duizenden euro’s moeten terugbe-
talen. “Wij zien regelmatig mensen 
met een belastingschuld die is 
ontstaan doordat mensen teveel aan 
toeslagen ontvingen. Huurtoeslag, 
zorgtoeslag, kindgebonden budget 
en kinderopvangtoeslag. Het bedrag 
kan aardig oplopen. Zeker voor 
mensen en gezinnen die weinig te 

besteden hebben, kan een onver-
wachte aanmaning desastreuse 
gevolgen hebben. Hierdoor kunnen 
ook nog eens huurachterstanden 
of schulden bij de zorgverzekeraar 
ontstaan”, aldus Susanne Uithol, 
sociaal raadsvrouw bij Lumens.

Een onverwachte aanmaning
Dit overkwam ook Tessa (36): 
„Ik moest opeens ruim 800 euro 
terugbetalen! Dat was echt schrik-
ken, ik had dat geld niet zomaar op 
de bank staan. Gelukkig kon ik een 
betalingsregeling treffen, maar het 
was toch fijner geweest als ik mijn 
toeslagen van tevoren goed geregeld 
had.”

Te weinig ontvangen is ook niet fijn
Natuurlijk kunnen mensen ook te 
weinig aan toeslagen krijgen. Zo 
bleek in september van dit jaar dat 
één op de zes ouderen geen toe-
slagen ontvangt, terwijl ze hier wel 
recht op hebben. 
Toeslagen kunnen tot 1 septem-
ber van het volgend jaar worden 

aangevraagd. Een uitzondering is 
de kinderopvangtoeslag. Deze moet 
binnen drie maanden worden aan-
gevraagd na de maand waarop de 
ouders recht hebben op de kinder-
opvangtoeslag. Aanvragen kan via 
de website van de Belastingdienst 
www.toeslagen.nl. Hier kunnen 
mensen ook zelf hun gegevens 
controleren en wijzigen.

Er is hulp
Wanneer het niet lukt om dit zelf 
te doen, is er hulp. Verschillende 
instanties ondersteunen mensen 
bij het aanvragen van toeslagen en 
bij het wijzigen en controleren van 
gegevens. Sociaal Raadsliedenwerk 
van Lumens bijvoorbeeld. Zij zijn 
deskundig op het gebied van wet-
ten, regelingen en voorzieningen. 
Ze zijn onafhankelijk en kunnen u 
helpen met al uw vragen of pro-
blemen met de toeslagen van de 
Belastingdienst. Hun diensten zijn 
beschikbaar voor inwoners van 
Eindhoven, Valkenswaard en Best. 
De hulp door het Sociaal Raadslie-
denwerk is gratis. 
Voor meer informatie kijk op www.
lumenswerkt.nl/diensten.

Een financiële strop voorkomen
Eindhoven, november 2018
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Pieternel: ’n Mal verhaal? Ja, het 
lijkt een plat verhaal over een 
zoetig kind in een stalletje, waar 
engeltjes omheen dartelen.

Bestevaer: Dus, wil je dit verhaal 
nog zinnig vinden, dan moet je wel 
’uit de tijd’ zijn. 

Pieternel: Inderdaad, als je niet 
doorhebt hoe je het verhaal van 
Jezus’ geboorte moet lezen, dan is 
het ook klinkklare kletskoek! Een 
opeenhoping van onbegrijpelijk 
sentimenteel gedoe: een stalletje 
met een kribbe waar de verlosser 
van de wereld in zou liggen; een 
moeder die hem in doeken wikkelt; 
een pa die niet echt de pa is; een 

hijgende os en ezel. En dan nog 
massa’s engelen die jodelen over 
vrede op aarde en ook nog toesnel-
lend volk van het veld met scha-
pengeur. Gek van blijdschap komen 
herders aanrennen om de grote 
redder te begroeten.

Bestevaer: Kan het nog zotter?
Wat moeten de mensen van onze 
tijd van computers, iPads en mo-
bieltjes doen met zo’n verhaal. Ik 
kan me voorstellen dat zo’n verhaal 
hen, àls ze het al kennen, niets 
zegt.
„Leuk voor kleuters of bejaarden”, 
denken ze, „maar ik heb er geen 
enkele boodschap aan.” Het enige 
wat ze er wellicht leuk aan vinden 

is, dat zo’n verhaal hun in ieder 
geval een paar vrije dagen met 
kaarslicht en lekker eten bezorgt.

Pieternel: Mag ik een tipje van de 
sluier oplichten?
Het is eerst en vooral van belang, 
dat je je realiseert dat het overbe-
kende kerstverhaal deel uitmaakt 
van een ouverture van een veel 
grotere compositie, die daarná pas 
van start gaat. Ik bedoel het bloed-
serieuze evangelie van Lucas.

Bestevaer: Zo zo? Serieus? En 
iets voor onze moderne jachtige 
maatschappij? Wij zeulen al zoveel 
duurs en onbenulligs mee. Is dat 
’malle’ kerstverhaal de ouverture? 
Hoezo?

het malle kerstverhaal
door Wim van de Wiel (vrij naar Huub Schumacher)

momenten met
Hart, ziel en handen
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Pieternel: Nou, bij een opera kun 
je in de ouverture al speels en 
compact de thema’s beluisteren en 
deze thema’s worden in het grote 
werk uitgewerkt en tot klinken 
gebracht. Zo gebeurt dat ook hier 
in het vervolg van het evangelie.

Bestevaer: Als ik jou goed snap, 
wijzen de beelden van het kerst-
verhaal dus naar gebeurtenissen of 
thema’s uit het latere leven van die 
Jezus zoals wij hem kennen. Lucas, 
de schrijver van het kerstverhaal, 
kende alleen maar de volwassen 
mens Jezus, toch?

Pieternel: Precies, jij hebt het te 
pakken. Ik wil graag enkele van die 
beelden toelichten, allereerst de 
stal in het veld en de kribbe.
Natuurlijk laat Lucas Jezus geboren 
worden buiten de bebouwde kom 
in een armzalige stal. Hij is im-
mers - zo zal het Evangelie straks 
breeduit vertellen - van onze 
voordeur weggeschopt. Die Jezus 
met z’n kritische opmerkingen 
over de toenmalige en ook onze 
lifestyle, verwensen wij toch naar 
de Mokerhei!
Terwijl hij nog in moeders schoot 
was, werd er al bij wijze van spre-
ken geschreeuwd: „Wegwezen jij, 
zie hem maar ergens anders kwijt 
te raken. Wij moeten hem niet! 
Wegwezen en gauw!”

Bestevaer: En die kribbe dan, waar-
mee kan ik die verbinden in het 
latere verhaal?

Pieternel: De kribbe, een voerbak 
is beslist geen onschuldig ding. Het 
is de ruif, waar ook de moderne 
mens van nu zijn eten moet halen. 
Bij hém namelijk, bij zijn manier 
van leven, bij zijn mentaliteit! Deze 
mens leefde niet voor zichzelf; Hij 
is het brood waarvan ook wij het 
moeten hebben, willen we hier ooit 

nog eens tot een ménselijke wereld 
komen.

Bestevaer: En het beeld van de doe-
ken, waarin Maria het kindje Jezus 
wikkelde, wat zou dit voor kunnen 
stellen?

Pieternel: In deze witte doeken 
ziet de geoefende bijbellezer al 
de doeken waarin - aan het eind 
van het hele verhaal – Jezus’ dode 
lichaam gewikkeld zal worden. Lu-
cas laat Maria haar kind hier al in 
doeken wikkelen, opdat je van meet 
af aan weet, dat je uiteindelijk met 
een martelaar te maken krijgt.

Bestevaer: Dus ik kan Hem zien als 
een latere outcast, gemarteld om-
dat Hij opkwam voor mensen! Ik 
begin te begrijpen dat het verhaal 
eigenlijk steeds meer gaat over ons, 
over onze tijd …..

Pieternel: Daarom juist heeft de 
schrijver bewust gekozen voor de 
os en de ezel. Hier wordt dit duo 
ten voorbeeld gesteld aan al die 
lieden, zoals wij, die geen sikkepit 
begrijpen van waar het in het leven 
eigenlijk om draait! De os en de 
ezel zijn veel snuggerder dan wij! 
Lucas vindt het prachtig dit tweetal 
op de plek te zetten waar wij eigen-
lijk hadden moeten staan, bij Jezus 
namelijk. Maar wij zijn nergens 
te bekennen …. wat hij verderop 
in zijn evangelie overduidelijk zal 
vertellen.

Bestevaer: Op heel veel plekken in 
de wereld wordt de wens om vrede 
geuit. Maar het is wel steeds de 
vraag om wat voor vrede het dan 
gaat. Kunnen de engelen en de 
herders ons hierover wat wijzer 
maken?

Pieternel: Jazeker, het kan een ego-
vrede zijn, vrede voor mij, voor ons 
volk; kortom de wens om zélf veilig 
te zijn en niets tekort te komen. 
De engelen boven de stal met hun 
mond vol van vrede, willen ieder-
een verkondigen dat je voor echte 
vrede, voor vrede voor jouzelf en de 
hele wereld, verder moet kijken en 
luisteren: naar het Goede Nieuws, 
naar de boodschap en het leven van 
de gekruisigde en verrezen Jezus: 
„Zorg voor de mensen rondom je 
zoals je zorgt voor jezelf !”.

Bestevaer: En de herders dan, zij 
gingen in Lucas’ tijd door voor 
arm en min volk. Wie beelden zij 
eigenlijk uit?

Pieternel: Misschien waren zij ook 
zó, exact zoals wij ook nu vaak een 
tweedeling tussen personen menen 
te moeten zien. Maar Lucas wil met 
die spurt van de herders naar de 
stal ons aan het verstand brengen, 
dat zulke mensen in feite beter dan 
wij begrijpen waar ze moeten zijn 
om mens te zijn.

Bestevaer: Het lijkt me de moeite 
waard om - na over deze grotere 
compositie gehoord te hebben – de 
ouverture of dat ’malle kerstver-
haal’ nog eens met andere ogen te 
lezen.

Bestevaer en Pieternel: Dan rest ons 
nog om u allen toe te wensen:

DE WARE VREDE 
EN ALLE GOEDS
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Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt 
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen. 
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
 

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

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen

Gebakken materialen

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.

Complete verzorging
van A tot Z!

Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480

Mobiel: 06 - 54615308

Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating

De Merckthoevelekker in de buurt

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

Email: lucasvandermeulen99@hotmail.com

Voor feesten en partijen!



Voor het Eindhovens Muziekcollec-
tief is 19 december een bijzondere 
dag: niet alleen hebben we dan het 
jaarlijkse kerstconcert, ook is dit de 
aftrap van ons jubileumjaar. En dat 
is een heel speciaal jubileum: 100 
jaar!
Het Eindhovens Muziekcollectief is 
recent ontstaan uit een fusie van de 
Tongelrese Harmonie De Eendracht 
en Sorpretivo, de oude PTT-harmo-
nie. Maar de geschiedenis gaat veel 
verder terug.

Op 19 december 2019 is het 100 
jaar geleden dat harmonie L’Entrée 
Joyeuse is opgericht. Dit was de 
grondlegger van onze harmonie. 
De komende maanden zullen we u 
meer vertellen over het wel en wee 
van de harmonie in de afgelopen 
eeuw. Maar daarvoor vragen we 
ook uw hulp. Heeft u nog foto’s van 
één van de harmonieën? Of goede 
herinneringen die u met ons wilt 
delen? Stuur het naar pr@eindho-
vensmuziekcollectief.nl. 
Ook na bijna 100 jaar blijven we 

actief: op woensdag 19 december 
hebben we ons traditionele kerst-
concert. We zijn weer te gast in 
de Martinuskerk aan ’t Hofke in 
Tongelre, Eindhoven. De kerk is 
vanaf 19.00 uur open en om 19.30 
uur starten we met ons concert. 
Iedereen is van harte welkom.

Eindhovens Muziekcollectief: 
op naar 100 jaar!

L’Entrée Joyeuse bij het concours in Nijmegen in 1931 (1e prijs)

De dagen worden korter, het is 
langer donker, in de natuur is 
het rustig en stil. Alleen onder de 
grond is er activiteit.
Juist nu zijn veel mensen bezig 
met verlichting om zo sfeer te cre-
eren in en buiten het huis. Zowel 
buiten als binnen zien we licht-
jes, sterren, brandende kaarsen, 
verlichte figuren en versieringen, 
engelen en kerstmannen met 
goede boodschappen. 

Licht heeft een verbindende factor, 
de kaarsvlam is het symbool van 
het licht in ons allemaal, de weer-
spiegeling van het goede en zoals 
het licht zich verspreidt, zo zijn we 
verbonden met elkaar.
Lang geleden wist men al van de 
kracht die uitgaat van het licht. 
Het weerspiegelt ons eigen licht, 
ons innerlijk vuur. Telkens als we 
een tijdje naar een lichtpunt staren 
voeden we ons innerlijk licht.

Als je het bewust doet en het licht 
naar binnen brengt in je hart-
streek, even met gesloten ogen 
navoelt, kun je misschien vrede en 
geluk ervaren.

Als je dit vaker doet zal je eigen 
licht sterker worden en krijg je een 
warme uitstraling naar buiten toe. 
Vanuit ons hart kunnen we liefde 
en medeleven sturen naar alle 
mensen en dieren op aarde.

Corina van Dommelen

lichtmaand december
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SALTO-school ´t Karregat biedt:

•  Fulltime onderwijs aan hoogbegaafden
(Omnio)

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

•   Plusklas voor kinderen met 
leerproblemen

•   Grote ervaring in het omgaan met 
kinderen van verschillende afkomst

•  Vakleerkrachten sportonderwijs
•   Eigentijds gebouw met moderne 

faciliteiten
•  Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar

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

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

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

S c h o o l  ‘ t  K a r r e g a t

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

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

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

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

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

ruime binnenhal en een grote groene buitenspeelruimte

Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens bij ons binnenlopen. 

U bent van harte welkom!



Vincent van Gogh was een verza-
melaar van vogelnestjes. Hij ging 
er zelf of met jongens uit de buurt, 
naar op zoek. De nestjes die hij 
dubbel had, gaf hij aan of ruilde hij 
met zijn schildersvrienden. 
Van die nestenverzameling heeft hij 
in zijn atelier een aantal stillevens 
gemaakt. Maar van welke vogels 
zijn nu die nesten? In een kleine se-
rie, ’De nesten van Van Gogh’, gaan 
we dat eens nader bekijken. 

Als we de schilderijtjes bekijken, 
zien we ook een nestje van het 
winterkoninkje. 
Het winterkoninkje Troglodytes 
troglodytes.

Het staartje recht omhoog
Hier had Vincent verschillende 
nestjes van in zijn atelier. 
Het is kunstig hoe zo’n nestje 
gemaakt wordt en kunstig hoe het 
door Vincent is geschilderd.
Het winterkoninkje is één van de 
kleinste zangvogeltjes van Europa. 

Het is bruin van kleur en heeft een 
spits snaveltje, wat duidt op een 
insecteneter. Zijn kleine staartje 
staat meestal recht omhoog. Het is 
een standvogel die in de winter dus 
in onze omgeving verblijft. Deze 
vogels zoeken in het kreupelhout.
Zijn naam dankt hij aan het feit dat 
hij ook in de winter zingt. Zijn zang 
is scherp met heldere tonen.
Aan koude winters heeft het win-
terkoninkje trouwens een hekel. Ze 
eten insecten en kleine spinnetjes 
die ze zoeken tussen het kreupel-
hout en laag struikgewas. 
Als het heel hard vriest valt dat spe-
cifieke voedsel vinden niet mee. Als 
de winter dan lang aanblijft, kan het 
dus fataal zijn voor veel winterko-
ninkjes.

Het vrouwtje zoekt de broedplaats 
uit
In het voorjaar maakt het mannetje 
meerdere nestjes, soms wel 5. Het 
goed verstopte bolvormige nestje 
met kleine ingang, is gemaakt van mos en bladeren. De binnenkant 

is bekleed met haartjes, veertjes en 
fijn mos. Hij laat de nestkeus aan 
het vrouwtje, om het samen te be-
trekken als broedplaats. De andere 
nestjes gebruikt hij als slaapplaats. 

Soms zijn er wel 3 legsels per jaar, 
met gemiddeld 4 à 5 jongen. Wan-
neer de jongen zijn uitgevlogen zijn 
het drukke tijden voor het echtpaar 
winterkoning. Ze worden goed door 
de ouwelui in de gaten gehouden. In 
het begin is het zelfs zo, dat pa en 
ma, voordat het donker wordt, de 
toekomstige koninkjes en koningin-
netjes letterlijk terug naar het nestje 
sturen, omdat zij vinden dat het 
bedtijd is.

Kees van Grevenbroek

nesten van
Vincent van Gogh

Rechts een winterkoningnest van van Gogh

Goed verborgen nestje
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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

tel: 06 10150651
tel: 040 2820544

Orteliusweg 14
Eindhoven



gezond en Wel

Je hoort het steeds vaker, de thera-
pievorm ’EMDR’, maar wat is het 
nu eigenlijk en wanneer en voor wie 
is het te gebruiken?

De letters EMDR staan voor Eye 
Movement Desensitization and 
Reprocessing. Een letterlijke verta-
ling van EMDR is niet te geven. Het 
komt neer op het ongevoeliger ma-
ken van emoties die door bepaalde 
gebeurtenissen worden opgeroepen. 
Het gaat dan om nare gebeurte-
nissen, trauma’s of schokkende 
ervaringen zoals een misdrijf of een 
(auto)ongeval. Maar zo’n behande-
ling kan ook worden toegepast bij 
iemand die veel last heeft gehad 
van pesten tijdens de jeugd. Typisch 
voor een traumatische herinnering 
zijn de heftige emoties, de levendige 
beelden en de lichamelijke reac-
ties daarop. De gevolgen van een 
trauma kunnen iemand jaren parten 
spelen en kunnen veel klachten 
geven. 
Voorbeelden van klachten zijn: ver-
mijding van situaties, waakzaam-
heid, hyper geactiveerd, schrikach-
tig, het gevoel geven van verdoving 
en niet aanwezig zijn. Ook klachten 
als het alles onder controle wil-
len hebben, terugkerende beelden 
en herbelevingen, overprikkeld 
zenuwstelsel m.b.t. geluid en licht, 
uitbarstingen van woede, concen-

tratie- en geheugenverlies, en ook 
het steeds ronddraaien in dezelfde 
gedachten, patronen en gevoelens 
zijn bekend. 

Tijdens de behandeling met EMDR 
zal gevraagd worden om de nare 
ervaringen vanuit het ’hier en nu’ te 
belichten en te bespreken welke 
emotionele gevoelens deze ervarin-
gen nu nog hebben. Het informatie 
verwerkingssysteem in het brein 
wordt gestimuleerd door met de 
ogen de hand van de therapeut te 
volgen of door links-rechts audio 
stimulatie (toon-klikjes via de 
koptelefoon) of door zachte tikjes te 
geven op de knieën of handen. Zo 
wordt het brein afgeleid terwijl de 
traumatische ervaring wordt opge-
roepen. Het natuurlijk verwerkings-
mechanisme wordt gestimuleerd 
met als gevolg dat de nare herinne-
ring haar emotionele lading verliest 
en de gebeurtenis meer een plek 
krijgt. Omdat een traumatische her-
innering wanneer deze in gedachten 

wordt genomen zowel levendig als 
intens is, kost dit betrekkelijk veel 
geheugencapaciteit. Maar het zo 
snel mogelijk volgen van de vingers 
van de therapeut, zoals dat bij 
EMDR gebeurt, kost ook geheugen-
capaciteit. Door deze concurrentie 
van werkgeheugentaken is er weinig 
plaats voor de levendigheid en de 
naarheid van de herinnering. Dit 
biedt de patiënt de mogelijkheid 
om een andere betekenis aan de 
gebeurtenis te geven.

U kunt bij EMDR in ieder geval 
denken aan: verwerkingsproble-
men (denk aan verliezen van een 
dierbare), nare ervaringen uit 
het verleden, nachtmerries, laag 
zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen 
en bijvoorbeeld een (auto)ongeluk. 
Maar zo ook bij angsten en fobieën: 
we worden niet geboren met deze 
angsten, we bouwen die gedurende 
ons leven op als gevolg van nare 
ervaringen. Dat betekent dat er een 
mogelijkheid bestaat om hier weer 
vanaf te komen, en wel door middel 
van deze innovatieve behandelme-
thode. En EMDR therapie blijkt ook 
effectief te zijn voor het behandelen 
van een paniekstoornis.

Voor meer informatie kunt u 
contact met mij opnemen. 

deze keer iets over EMdR

COnTaCT
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo)
5641 CB Eindhoven 
Telefoon: 040-2813463 
E-mail: marja@cesar-tongelre.nl
Internet: www.cesar-tongelre.nl
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A x v E R D E R O p IJ D I K E O u A IJ u

c T E T p K O S Z W A v E l Z u u R n S

H E E l R A p p R A M p G E B I E D I v

T A R E p O n E T F R E q u E n T I E E

l p p O O M K A E I S S I R n n IJ O R R

u n O K v IJ O F c c M K u I I T G l T B

I p n p l E F c H I S I G G E E E O F I

p A T E u E R I n p n E S I u K R O E n

A I D v c l K H I E B D D M W T O G E D

A E R T I T A E E c l u B G E B O u W I

R E I G F M R I K E R l A l n A G A Z n

D E l T E M p E R E n I E l p K R E K G

F K u E R B T c A R T n O c A S c A D E

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN FIETS

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart 
met uw naam, adres en telefoonnummer en stuur 
deze naar de redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke, 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons email-
adres: rondhethofke@gmail.com).
De oplossing van deze puzzel dient vóór 25 december 
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: EEMSKANAAL
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

M. Jansen
Koudenhovenseweg Zuid 161

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

woordzoeker December

AANKOOPSOM
BEGINNER
BEGRIP
BENIEUWEN
BIJNIER
BUIKSPIER
BUSVERBINDING
CANAPE
CARDIOLOOG
CASCADE
CELLENCOMPLEx
CLUBGEBOUW

CONTRACTBREUK
DWARS
EFFECTIEF
EROVERHEEN
ERUDIET
FURIE
GASTRONOMISCH
GESCHIKT
HOUDER
IDEEENGOED
INHAM
INPERKEN

JACHTLUIPAARD
KERKPLEIN
KLEURIG
KOELTE
KUISEN
LUCIFER
NETFREqUENTIE
OEUVRE
OPERA
OPTIMISME
POPULAIR
RAMPGEBIED

REDELIJKERWIJS
RUINE
TECHNIEK
TEMPEREN
TIJGEROOG
TORTELEN
VEERPONT
VERDEROP
ZWAVELZUUR
ZWEEFTREIN
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Computers - Internet - Netwerken - Software
Randapparatuur - Reparatie - Onderhoud - Etc.

Zandkever 49 - Eindhoven
Tel: 040-2821390

Al meer dan 15 jaar
betrouwbaar en betaalbaar

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina

Yoga voor ontspanning, balans, 
herstel en nieuwe energie.

Wekelijkse lessen 
ontspanningsyoga, volg eerst 

3 kennismakingslessen 
voor €28,50

Info en aanmelden: 
Corina van Dommelen

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

www.pranayogastudio.nl

15 
jaar



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


