
Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre
56e jaargang nr. 1 -januari 2019

uit het
schetsboek 

van
Maurice!

Eindhovens 
Muziekcollectief
100 jaar

Foto-impressie
Kerstbrunch ’t Oude Raadhuis

Kerstmarkt Wasvenboerderij

Met korting
naar Arno’s Theater



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

 

Voor meer aanbiedingen:W W W . D E B O T T E L D R A N K E N . N L

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

Tongelresestraat 404
T +31 (40) 290 83 89
  :  De-Bottel-Dranken

De beste wensen voor

2019!
Gelukkig

         Nieuwjaar!Gelukkig
         Nieuwjaar!
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van de Redactie

Wist u dat...?
-  Wist u dat ........er in onze omge-

ving geregeld dingen gebeuren die 
het vermelden waard zijn en dus 
de krant halen.  
Zo konden wij het afgelopen jaar 
in de krant lezen dat leden van 
de AVKP ( de Archeologische 
Vereniging Kempen en Peelland) 
bij het kasteel Eckart wachtten op 
belangstellenden om hen te vertel-
len over dit bijzonder gebouw. We 
spreken van een kasteel als het 
gaat om een verdedigbaar gebouw, 
omgeven door een gracht.

-  Wist u dat ...u in september 
2018 in het ED kon lezen dat 
op natuurbegrazingslocatie de 
Urkhovense Zeggen, één van de 
25 Geluksplekken in Eindhoven, 
bij de Collse Watermolen, pinken 
stonden te grazen? Pinken zijn 
koeien die nog volwassen moeten 
worden. Deze koeien kwamen van 
de Genneper Hoeve.

-  Wist u dat ...ook in diezelfde 
maand in Groot Eindhoven 

een foto van vrijwilligers van 
’t Wasven stond met Gerard van 
Eijndhoven als stralend middel-
punt? Met zijn 87 jaar is Gerard de 
oudste vrijwilliger van Groendo-
mein ’t Wasven. Hij geeft advies 
over biologisch tuinieren en spit 
nog ijverig mee.

-  Wist u dat ..op ’t Wasven in 
Tongelre de eerste biologische 
stadshoning werd gepresenteerd? 
Nog geen enkele andere imkerij 
heeft honing geproduceerd die het 
predicaat ’biologische stadsho-
ning’ draagt.

Zomaar enkele zaken die het 
vermelden waard waren. Hopelijk 
gebeuren er dit jaar weer interes-
sante positieve vrolijke dingen die 
de krant halen. 
En nu bent u natuurlijk benieuwd 
wat voor nieuws ’Rond ’t Hofke’ u 
brengt. 

Veel leesplezier.

Kasteel Eckart
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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



Speciale editie ’Op d’n Hoek’ is nu te koop.

In het afgelopen jaar heeft u in de 
rubriek ’Op d’n Hoek’ uitgebreid 
kunnen lezen hoe de hoek 
’t Hofke/Muschbergweg veran-
derde van een nostalgisch stukje 
Tongelre naar een moderne woon-
straat. Omdat er zo enthousiast op 
werd gereageerd, besloot de redac-
tie alle artikelen te bundelen in een 
speciale uitgave zodat geïnteres-
seerden alles nog eens rustig door 
kunnen lezen. Deze speciale editie 
is te koop voor €3,00.  Indien u 
€3,00 overmaakt op banknummer 
NL07 RABO 0178 2259 83 
t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke 
onder vermelding van uw naam en 
adres, ontvangt u de extra editie in 
de bus. Telefonisch bestellen kan 
ook op tel.nr: 06-55904151.

De redactie

grote brand Verwoest Gonzales

Foto’s: Jan van Kuisdijk

In de nacht van zaterdag op zondag 25 juni 2006 brandde het barbecuerestaurant Gonzales af.

54

van oud
Tot

nieuw!

’t Hofke, Muschbergweg en Satijnvlinderstraat

SPECIALESPECIALE
EDITIEEDITIE’t Hofke, Muschbergweg en Satijnvlinderstraat

EDITIE’t Hofke, Muschbergweg en Satijnvlinderstraat54e jaargang november 2018

Grote brandRestaurant Gonzalesvolledig in de as
Interviews

Diverse oud bewonersvan Op d’n Hoek
In gesprek met...Toekomstige nieuwebewoonster

Dahliaclub St. Martinus

Op de eerste plaats wensen wij iedereen een gezond en voorspoedig 
2019.
De kop is er al vanaf, wij gaan nu al voorbereidingen treffen voor een 
nieuw tuinseizoen. Onlangs hebben wij een tuinkas erbij gekregen en 
we gaan nu enkele mooie soorten dahlia’s stekken om zo nieuwe en 
jonge knollen te krijgen. Dit is een secuur werkje. Zelf heb ik het nog 
nooit gedaan, dus ik ga met een paar andere leden in de leer bij een 
ervaren lid die dit al vaker gedaan heeft. Vindt u dit ook interessant, 
kom dan gerust even kijken.
Als alles goed gaat, kunnen wij deze jonge plantjes na de ijsheiligen in 
de koude grond planten en hebben wij in juli al de eerste bloemen. 
Ik heb er zin in. Wij zouden graag enkele nieuwe leden erbij krijgen 
om met ons samen de dahliatuin in Tongelre in stand te houden. 
Het zou jammer zijn als dit begrip zou verdwijnen. Bovendien is het 
een leuke hobby, u bent in beweging in de natuur en u heeft leuke 
sociale contacten. In de zomer zijn we op het veld, en in de winter 
kaarten wij één keer in de week, als u dat wilt tenminste, niets moet. 
Heeft u interesse, bel me dan even. 
Rina Hobbelen, voorzitter, 040-2932815 / 0651192504.
Carla Broekhof, secretaris, 040-2433204 / 0623886750.

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

Mijn ouders, Sjaak en Marianne 
Kommers, komen van origine niet 
uit Tongelre maar met de betrok-
kenheid bij de kerk, Rond ’t Hofke 
en het Wasven, zou je dat niet 
zeggen. 

Een dikke 35 jaar geleden ben ik, 
Karlijn, geboren op het Peutin-
gerpad. Aangezien de bouw op de 
Brabis nog niet klaar was, hebben 
we vervolgens voor korte tijd in 
een huurhuis gewoond. Rond mijn 
eerste verjaardag zijn we in ons 
huis aan de Brabis getrokken. Het 
leuke van zo’n nieuwbouwstraat 
is dat er veel jonge mensen met 
kleine kinderen komen wonen. Heel 
wat uurtjes heb ik samen met mijn 
vriendinnetje Linet in de box voor 
op de oprit doorgebracht, zodat 
mijn ouders door konden gaan met 
klussen. Daar is mijn eerste hechte 

vriendschap ontstaan. Al snel volg-
de de volgende: aan de andere kant 
van de straat woonden twee meisjes 
die ongeveer even oud waren. Op 
mijn loopauto met een pamper in de 

bak, ging ik regelmatig die kant op. 
Toen we iets ouder waren hebben 
we heel wat ’rondjes Brabis’ gelo-
pen om iedereen op te gaan halen 
voor de welbekende spelletjes als 

verstoppertje (met of zonder bal), 
bordje tik en het honkenspel. In de 
zomermaanden gingen we bij alle 
kinderen een ijsje halen. Standaard 
kregen we de vraag: hebben jullie al 
een ijsje op? Nee, echt niet (en heel 
lief lachen)... En wij maar denken 
dat onze ouders ons niet doorhad-
den! 

In de wintermaanden waren we 
blij met de stoere grote jongens in 
de straat, zo’n 6 sleeën achter een 
brommer binden en gaan! Wat een 
heerlijke jeugd hebben we op de 
Brabis gehad. Heel leuk om te zien 
dat nu die ’rondjes Brabis’ worden 
gemaakt door alle kleinkinderen die 
bij opa’s en oma’s komen spelen. 
Niet alleen op straat maar ook bij 
mijn hobby’s kwam ik heel wat 
kinderen uit de straat tegen. Heel 
wat uurtjes van mijn jeugd heb 
ik doorgebracht in de Drietip in 

Wat maakt Tongelre nou zo mooi? 

Als mensen aan me vragen waar ik vandaan kom, kan ik 
met trots vertellen dat ik al heel mijn leven in het leukste 
stadsdeel van Eindhoven woon. 

Samen met mijn vriendinnetje Linet zit ik in de box op de oprit

Het jaarlijkse straatfeest van de Brabis, een gezellige dag.
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Nuenen en bij scouting Doornak-
kers. Van mijn 8ste tot mijn 20ste 
heb ik wedstrijden gezwommen. 
In het begin bracht een van onze 
ouders ons vier keer per week naar 
het bad. Later konden we, tot grote 
vreugde van onze ouders, op de fiets 
richting Nuenen. Nog meer uurtjes 
heb ik doorgebracht op de blokhut 
van scouting Doornakkers. Wat 
een fantastische tijd was dat. Iedere 
week een andere activiteit, jaarlijks 
op kamp, veel vriendschappen 
opgebouwd, kampvuurtjes tot in de 
late uurtjes en vooral veel plezier. 
Als je 30 jaar veel plezier kan bele-
ven bij een club, zegt dat heel wat. 
Bedankt scouting Doornakkers voor 
alle mooie momenten. Afgelopen 
jaar heb ik het besluit genomen om 
te stoppen om meer tijd te hebben 
voor ons gezinnetje. 
Ondertussen was ik van de Brabis 
naar de Jeroen Boschlaan verhuisd, 
waar ik 11 jaar met heel veel plezier 
in mijn eigen appartementje heb 
gewoond. Goede fietsafstand naar 
de stad (lees Stratumseind) en ook 
nog dichtbij vrienden en familie, 
ideaal. Met lieve buren boven me, 
waar je gewoon in je chillpak en 
sloffen aan kon komen om gezellig 
samen te eten. 

Op een dag vroeg een vriendin of ik 
mee ging naar een bevrijdingsfesti-
val in Haarlem, zodat ze niet alleen 
met haar vriend en zijn vrienden-
groep hoefde te gaan. Ik had toch 
niets te doen, dus een prima plan. 
Geen moment spijt van gehad, ik 
leerde daar een heel leuke jongen 
kennen. Nu 3,5 jaar verder kan ik 
zeggen dat hij mijn man is en de 
liefste papa van mijn zoontje. Er 
was in die tijd nog wel een uitda-
ging. Hij woonde in het midden van 
het land. Zou ik dan toch Tongelre 
moeten gaan verlaten? Gelukkig zag 
Marco ook in hoe leuk het is om in 
Eindhoven te wonen en is hij deze 
kant opgekomen. 
Natuurlijk kwam ook ter sprake 

om vanuit een appartementje naar 
een ’echt’ huis te gaan verhuizen. 
Voor de vorm stelde ik voor om 
een zondag eens door wat wijken 
in Eindhoven te gaan rijden om te 
kijken waar het leuk wonen is. Dit 
hebben we echter nooit gedaan om-
dat ik toch echt dichtbij mijn vrien-
den en familie in Tongelre wilde 
blijven wonen en daar kende ik de 
straten wel. Waar kun je dan beter 
zitten dan in het hart van Tongelre, 
uitkijkend op ’t Oude Raadhuis en 
de snackbar op de hoek? 
In april 2017 ben ik vanuit mijn 

ouderlijke huis aan de Brabis 
getrouwd in het Van Gogh kerkje in 
Nuenen. Niet alleen kwamen er veel 
straatgenootjes kijken, maar ook 
verzorgden Elly van Hooff en Ans 
Verheijen de lunch die dag. Daar 
kwam nogmaals naar voren hoe fijn 
het wonen is op de Brabis. 
Een ruime 8 maanden later werden 
Marco en ik trotse ouders van het 
mooiste en liefste jongetje van 
Tongelre: Cas. Nu genieten we 
volop met ons jonge gezinnetje en 
van al het moois wat Tongelre ons 
te bieden heeft. 
Dankzij mijn vader kan ik zeggen 
dat ik sinds september betrokken 
ben bij het wijkblad als schrijfster 
van de jeugdhoek. Ik hoop dat de 
kinderen er plezier aan beleven. 
Om even terug te komen op de eer-
ste vraag: Wat maakt Tongelre nou 
zo mooi? Het antwoord is eigenlijk 
vrij simpel te beantwoorden: het 
zijn vooral de mensen die ervoor 
zorgen dat je er een ontzettend fijne 
tijd hebt! 

Voor de volgende maand geef ik de 
wisselpen door aan Thomas van Rooij, 
die na weg te zijn geweest om te gaan 
studeren, toch weer terug is in het 
mooie Tongelre! 

Het Van Goghkerkje

Karlijn, Marco en Cas

7



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

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

Evenietsa
nderz

 • Techniek,
 • Ritme
 • Creati viteit
 • Presentati e 

Info: evenietsanderz@gmail.com
06-40945392
Aangesloten bij Sti chti ng Leergeld

Prive lessen door 
conservatorium 

gediplomeerde docente 
met ruime 

les- & podium ervaring in 
binnen- en buitenland

Zanglessen voor beginners & gevorderden 
Pianolessen voor beginners 

 • Techniek,
 • Ritme
 • Creati viteit
 • Presentati e 

2x per jaar:
leerling 

voorspeelavond



De tuin kan in de winter behoorlijk kaal ogen. Toch 
zijn er planten die juist in de winter bloeien. Ze zijn in 
staat om ondanks de lage temperaturen hun knoppen 
te openen. Met onderstaande soorten geeft u uw tuin in 
de winter kleur.

Toverhazelaar - Hamamelis - doet zijn naam eer aan, 
door de bijzondere bloemen met lintvormige kroonbla-
deren. De Hamamelis mollis is één van de bekendste 
soorten. Deze plant bloeit in januari-februari met hel-
dergele bloemen met een roodbruin hart. De bloemen 
verspreiden een heerlijke geur en zijn een belangrijke 
bron van stuifmeel voor hommels, die al vroeg uit kun-
nen vliegen bij mooi weer. 

Kerstroos - Helleborus - is een winterbloeiende vaste 
plant. De naam is enigszins misleidend, want deze 
plant bloeit doorgaans pas vanaf januari. Een andere 
Nederlandse benaming is nieskruid. Een voordeel van 
deze plant is dat hij ook wintergroen is. Een goede va-
riëteit is de Helleborus niger, dit is een sterke tuinplant 
met witte bloemen. Er zijn tegenwoordig ook allerlei 
varianten met roze-rood getinte bloemen.

De camellia is wel één van de opvallendste winterbloei-
ende heesters. Deze bloeit met roosvormige bloemen 
tegen het einde van de winter. Er bestaan variëteiten 
met witte, roze, rode en dubbelkleurige bloemen. De 
plant is wintergroen, maar houdt wel van een be-
schutte plek. In een pot is de camellia gevoelig voor 
bevriezing, maar in de border is het een betrouwbaar 
winterharde heester.

Vleesbes - Sarcoccoca - is een hele goede wintergroene 
tuinplant om aan te planten onder heesters en bomen. 
Hij groeit prima in de schaduw en bloeit vanaf februari 
met witte kleine bloempjes. Het meest opvallende aan 
de bloei is de heerlijke geur, die al vanaf enkele meters 
te ruiken is. 

Naast deze tuinplanten zijn vroegbloeiende bolge-
wassen een waardevolle aanvulling in de border. Dit 
kunnen sneeuwklokjes zijn, maar ook de sterhyacint en 
buishyacint, allebei met blauwtinten, en zorgen voor 
een bloeiend accent in de wintermaanden. 

Tuintip van januari: 
Winterbloeiende planten
Door Jeroen Soontiëns

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Ekster
Ze was ooit heel beroemd
en bracht het echt wel ver
nu wordt ze nergens meer genoemd
dat is het lot van elke… Ex ster.

OppaS/bijleS
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 Nova-
lis College, 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 probleem om voor de kinderen een lekkere 
maaltijd te maken. Ook houd ik van leuke grap-
jes en gezelligheid. 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.

Toverhazelaar

9



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

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

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



Tongelrese
Natuurwijzer

Bomen in het honden  -
loslaat terreintje
Er zijn heel veel hondenbezitters 
die het hondenuitlaatterreintje aan 
de Ceramlaan gebruiken om hun 
harige vriend lekker op een veilige, 
legale manier los te kunnen laten 
en wat de mogelijkheid dan biedt 
te ravotten en rennen met soortge-
noten. Het gaat dus over honden 
natuurlijk, want als de baasjes met 
vrienden daar gaan ravotten ziet 
het er een beetje vreemd uit, lijkt 
me.

Natuurlijke airco’s 
Geef toe, het is eigenlijk maar een 
kaal stukje gras omheind door 
een hek met wat banken. Niet de 
gezelligste uitstraling eigenlijk.
Nu hebben wij van het Wasven sa-
men met de gemeente bedacht om 
het losloopterreintje aan te kleden 
met een aantal bomen.
Bomen zorgen voor koeling en 

schaduw, het zou net als afgelopen 
zomer een aangename bijkom-
stigheid zijn geweest. Bomen zijn 
tevens fijnstofvangers.
De natuurlijke airco’s zijn inmid-
dels geplant, nu nog relatief klein, 
maar als je bijvoorbeeld in de toe-
komst kijkt en de bomen hebben 
een mooie kroon gevormd wordt 
het effect alleen maar groter. 

Iepenpage op de 
Tongelresestraat
Het betreft een walnotenboom, 
twee lindebomen en drie iepen. 
De walnoot spreekt voor zich, daar 
kan de mens en een eekhoorn die 
durft, zich aan de noten te goed 
doen.
Lindebomen staan daar speciaal 
voor de bijen en de heerlijke zoete 
geur als deze bloeien. En de iep 
is voor de iepenpage. Dat is een 
vlinder die de iep als waardboom 
heeft. Een boom waar de rups van 

eet en de linde als drachtboom, 
een boom om als vlinder van te 
snoepen. De nectar van de bloe-
men en honingdauw van de blad-
luizen. Honingdauw is een zoete 
afscheiding van lindebladluizen.
De iepenpage is een zeldzame 
vlinder die op de rode lijst staat en 
hoog in de kruin van iepen huist.
Omdat er op de Tongelresestraat 
ook iepen en lindes staan, komt 
deze vlinder juist hier voor.

Een beetje op gaan letten!
Nu de bomen geplant zijn, is het 
alleen nog zaak dat ze niet als 
pispaaltjes gebruikt gaan worden, 
wat zeker niet uitgesloten is met 
honden. 
Laten we hopen dat de eigenaren 
van de viervoeters daar een beetje 
op gaan letten. Dan kunnen zij 
met hun honden er nog jaren ple-
zier van hebben en de voorbijgan-
ger kan genieten van een mooiere 
omgeving.

Met groengroet,
Kees van GrevenbroekDe bomen worden geplaatst

Iepenpage
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momenten met
Hart, ziel en handen

Nu ik het jaar 2018 aan mijn ogen 
voorbij kan laten gaan, komen en-
kele gebeurtenissen bovendrijven, 
die mij echt blij hebben gemaakt.

Herinner jij je nog het meest ge-
liefde team van dit jaar? Nee, geen 
Messi of Ronaldo, maar dagenlang 
houden de Thaise voetballertjes met 
hun begeleider ons gekluisterd aan 
de media. Ieder mens is begaan met 
de penibele situatie en alle oplos-
singen om hen terug te brengen 
naar de bewoonde wereld worden 
breed uitgemeten.

Na de geslaagde reddingsoperatie 
staan nog een tweetal foto’s op 
mijn netvlies: de voetballertjes, die 
terecht tegen publiciteit in bescher-
ming worden genomen èn het Britse 
reddingsteam van grotduikers.
Hun teamleider hoor ik nog zeggen: 
„Zijn wij helden? Nee, wij gebruiken 
onze kennis en ervaringen van onze 
’topsport’, het grotduiken. 
Soms kunnen we daarmee iets 
terugdoen voor de maatschappij!” 
Ik luister naar hun bescheidenheid 
en naar hun besef van eigenwaarde, 

en dat maakt mij blij. Triest dat één 
van de reddingswerkers het leven 
liet tijdens deze risicovolle en dagen 
durende operatie.

Een tweede gebeurtenis die mij 
boeit is de beslissing van staats-
secretaris Marc Harbers, die na 
dagen van druk vanuit politiek en 
’het volk’ asiel verleent aan Lily 
en Howick. Meteen daarna staan 
enkele honderden jeugdigen met 
soortgelijke status met naam, foto 
en verblijfsduur in de dagbladen. 
Politici houden elkaar in een wurg-
greep: bang voor gezichtsverlies? 
Ieder praat met realiteitszin, maar 
wie durft door te tasten vanuit men-
selijkheid en barmhartigheid?
Ik word er blij en hoopvol van, dat 
een groep Haagse kerkgenootschap-
pen in het kerkhuis Bethel kerkasiel 
verleent aan het Armeense gezin 
Tamrazyan met hun drie kinderen. 
Hun inzet: een ruimhartig kinder-
pardon!

En dan op 10 december de uit-
reiking van de Nobelprijs voor de 
vrede: niet voor de twee kemphanen 

Kim Jong-Un en Donald Trump 
voor hun partijtje handdrukken in 
Singapore. Wel voor de arts Denis 
Mukwege vanwege zijn al meer dan 
20 jaar lange inzet voor slachtof-
fers van bruut seksueel geweld door 
soldaten en milities in Oost Congo 
én voor de als seksslaaf misbruikte 
Nadia Murad. De Jezidische Mu-
rad werd in 2014 ontvoerd door 
Islamitische Staat, werd jarenlang 
misbruikt en wist te vluchten naar 
Duitsland. Zij zet zich als activiste 
nog steeds in voor de Jezidi’s, met 
name voor vrouwen die als sekssla-
vin misbruikt zijn.
De 63 jarige arts Mukwenge ver-
richt nog dagelijks hersteloperaties 
bij verminkte vrouwen. In zijn ’City 
of Joy’ ondersteunt hij hen met 
zijn team financieel en worden vele 
vrouwen maandenlang psycholo-
gisch begeleid. Vol vreugde en zelf-
vertrouwen keren deze vrouwen en 
meisjes terug naar hun eigen dorp 
en familie voor een nieuwe start.

Opkomen voor de zwakkeren, vrou-
wen, kinderen en gekwetsten geeft 
mij en ook ons allen een blij gezicht. 
Zo kunnen we 2018 afsluiten en 
vol goede moed beginnen aan het 
nieuwe jaar.

’City of joy’, een blijde stad
Door Wim van de Wiel

Reddingsteam bezig in de grot

City of Joy

12



politie Update
De feestdagen zijn weer achter de 
rug en carnaval 2019 staat alweer 
bijna voor de deur! De carnavals-
dagen en de vakantie zijn voor 
inbrekers ieder jaar weer een mooie 
gelegenheid om op boevenpad te 
gaan. 
Zorg ervoor dat als u op vakantie 
gaat of carnaval gaat vieren, uw 
woning goed afgesloten is! Inbre-
kers maken graag gebruik van de 
containers in uw voor- of achtertuin 
om zo via een raam naar binnen 
te klimmen. Ook proberen ze vaak 
binnen te komen via de achterzijde 
van uw woning of gewoon via de 
voordeur. Inbrekers gebruiken soms 
een koevoet of schroevendraaier om 
zo de deur te ontwrichten. 

Vanzelfsprekend houdt de politie 
verscherpt toezicht tijdens deze da-
gen, maar om met een veilig gevoel 
te gaan carnavallen of op vakantie 

te gaan, hebben wij een aantal een-
voudige voorzorgsmaatregelen op 
een rijtje gezet. Voorkomen is ten 
slotte beter dan genezen!

-  Zorg voor degelijk hang- en 
sluitwerk (bij voorkeur met SKG 
keurmerk); 

-  gebruik een tijdklok voor de 
verlichting of laat een lampje 
branden;

-  sluit deuren altijd goed af, ook al 
gaat u maar even weg;

-  vergeet vooral de ramen niet te 
sluiten;

-  leg geen waardevolle spullen in 
het zicht;

-  spreek met uw buren af om een 
oogje in het zeil te houden en laat 
ze de post opruimen; 

-  zorg dat de achterzijde van uw 
huis goed afgesloten is; 

-  zet uw container in de achtertuin, 
of beter nog in de schuur. 

Ziet u vreemde mensen in uw wijk 
of afwijkende verlichting in de wo-
ning van uw buren die op vakantie 
zijn? Of lopen er ongure personen 
door uw wijk en u vertrouwt het 
niet? Bel dan meteen 112! Voor een 
verdachte situatie kunt u altijd de 
politie bellen. Samen staan we sterk 
tegen woninginbrekers!
Voor meer tips over inbraakpreven-
tie zoekt u op www.maakhetzeniet-
temakkelijk.nl of www.politie.nl. 

Dit bericht is met zorg voor u opge-
steld door de politie van Eindhoven-
Noord, bureau Michelangelolaan. 

De Witte Raaf

De Witte Raaf Eindhoven is een opvallende verschij-
ning in Eindhoven. Zij hebben als doel om mensen 
zolang mogelijk zelfstandig te laten reizen. De Witte 
Raaf brengt mensen rechtstreeks van deur tot deur, 
comfortabel en betaalbaar. Dit wordt mogelijk ge-
maakt door de inzet van vele vrijwilligers.
Om de vrijwilligers met kerst in het zonnetje te zet-
ten en ze te bedanken voor hun inzet willen wij hen 
graag een kerstattentie aanbieden, dit kan helaas 
niet zonder de steun van bedrijven uit de regio. De 
Witte Raaf heeft AH aan de Limburglaan in Eindho-
ven benaderd met de vraag of zij konden helpen. AH 
heeft deze vraag met genoegen ingewilligd. De Witte 
Raaf brengt wekelijks klanten naar de winkel en zo 
ontstaat er een leuke samenwerkingscombinatie, 
een win-win situatie. AH heeft diverse producten 
gesponsord die zijn toegevoegd aan de kerstattentie 
van de vrijwilligers. Naast AH hebben ook BETO, 
Mentos en Van Zelst een bijdrage geleverd waardoor 

De Witte Raaf een leuke kerstattentie voor haar 
vrijwilligers kon samenstellen.
De Witte Raaf bedankt haar sponsors met een spe-
ciaal woord van dank aan mevrouw Anita Brouwers 
en de heer Bert van Brakel van AH Limburglaan in 
Eindhoven. Op onderstaande foto ziet u de overhan-
diging van de producten voor de kerstattentie.
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’T HOFKE 137 | EINDHOVEN | 040 2812764
WWW.VANDERHEIJDENKAPPERS.NL

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!

Producten  1 17.95 per blikje.   pommade   clay   gum   wax  Producten  1 17.95 per blikje.   pommade   clay   gum   wax  

Mannen, Uomo, Guys, Homme
Uniek. Individueel. Krachtig. Mannelijk.
En dat alles met een onmiskenbare stijl.

Tailor’s made grooming for real men*



Het nieuwe jaar is weer begon-
nen, hebben jullie fijne feestdagen 
gehad? Zijn jullie 2019 ook goed 
gestart? 
Dit keer geen prijsvraag maar 
gewoon een winterpuzzel voor de 
gezelligheid. Kijk goed naar het 
plaatje, daarin vind je letters. Vul 
de woorden op de goede plaats in. 
Ben je klaar? Dan kun je hem ook 

nog inkleuren. Veel plezier ermee. 
Weet jij welk woord het is? 
Stuur je antwoord en kleurplaat 
met je naam, adres en telefoon-
nummer naar de redactie, 
Wijkblad Rond ’t Hofke, 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven.

Uit de vele goede inzendingen van 
de kerstpuzzel is als winnaar uit 

de bus gekomen: Eva Dierick, 
F.D. Rooseveltlaan 134.

Heb je nog een idee wat jij graag 
terug zou willen zien in de 
jeugdhoek, laat het via een mailtje 
(rondhethofke@gmail.com) aan 
ons weten. 

Groetjes Karlijn

jeugDHOek

Wilt u iets verkopen of zoekt u 
iets, plaats dan een kleintje in 
uw wijkblad! Voor maar 
5 euro kunt u vijf regels plaatsen, 
150 tekens. Iets voor u?

Stichting kloffie en co is op zoek naar alle maten kinderkleding om 
onze klanten van leuke kleding te kunnen blijven voorzien! 
Deze kleding kun je inleveren op: Kluizenaarstraat 37 of
Verheesstraat 3. Kleding mag evt. ook bij de deur gezet worden. 
Groetjes, Lisha 
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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 

MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

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

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

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

Huidverbetering
Permanente make-up
Gezichtsbehandelingen
D.A.S Plasma lift
Massages
Tanden bleken

Dins. t/m vrij.  10:00 - 20:00 uur

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

24/7 online afspraak maken

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com



Op 19 december 2019 is het 100 
jaar geleden dat harmonie L’Entrée 
Joyeuse is opgericht. Dit was de 
grondlegger van onze harmonie. 
Daar kwam in 1921 Amicitia bij, 
ook een harmonie in Tongelre.
Hoe kan het dat binnen twee jaar 
in een redelijk klein dorp/stadsdeel 
twee harmonieën zijn opgericht? 
We weten het niet. Maar dat ze in 
Tongelre eigenwijs waren, was wel 
duidelijk. Immers, nog in 1912, 
terwijl de annexatie van Tongelre in 
1920 bij Eindhoven al zo goed als 
zeker was, besloot men het raad-
huis aan ’t Hofke te bouwen.

Van de eerste jaren van beide 
harmonieën zijn voornamelijk 
optredens bekend. Zo werd er regel-
matig een armenconcert gegeven. 
Armenconcerten waren al aan het 
einde van de 19e eeuw gebruikelijk. 
Gemeenten stelden het geven van 
deze concerten ten behoeve van de 
armenkas vaak als voorwaarde voor 
de ontvangst van subsidies.

De harmonieën vormden een on-
derdeel van de gemeenschap. 
Zo gaven zij een serenade bij de 
benoeming van de nieuwe pastoor 
van de Sint-Martinuskerk, bij het 
huwelijk van het hoofd van de Sint-
Martinusschool en traden zij aan bij 
bijzondere kerkelijke aangelegen-
heden.

Wat de harmonie ook vaak deed 
was een ’muzikale wandeling’ ma-
ken. Bijvoorbeeld op Koninginnedag 
of t.g.v. een jubileum. Soms werd 
dit gekoppeld aan een buitencon-
cert, maar altijd aan een feestelijke 
afsluiting.

Ook nu nog organiseert het EM bui-
tenconcerten, bijvoorbeeld het op-
treden bij de Avondvierdaagse. Een 
mooie vervanging van de ’muzikale 
wandeling’. Het kerstconcert is als 
traditie in de plaats gekomen van 
andere concerten, maar de harmo-
nie als onderdeel van de gemeen-
schap bestaat nog steeds!

eindhovens Muziekcollectief 100 jaar
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nieuws van de Basisscholen
De Fietsenbeat

Op donderdag 13 december had groep 6/7 A wel een 
heel bijzondere les. Er moesten namelijk 5 fietsen mee 
de klas in. Niet voor het vak verkeer maar voor de mu-
ziekles. De kinderen moesten eerst de quizvragen over 
fietsen beantwoorden. 

Nadat alle vragen goed beantwoord waren, keken de 
kinderen naar een filmpje waarop te zien was hoe een 
man muziek kon maken door met stokjes op de fiets te 
trommelen. Er waren allemaal verschillende ritmes te 
horen. 

De fietsen werden over de kinderen verdeeld en zij kre-
gen ook trommelstokjes. Het doel van de les was dat de 
kinderen verschillende ritmes konden stapelen. 
Als nummer 1 een ritme speelde, kwam nummer 2 
erbij met een ander ritme en zo ontstonden er hele 
gave fietsen beats.
Jinte en Sofie vonden het ook een erg leuke les, omdat 
ze helemaal zelf hun beat konden verzinnen en het ook 
aan elkaar mochten presenteren. 

Ook waren ze erg enthousiast over de fietsen die in de 
klas stonden. Zo hadden ze nog nooit muziek gemaakt. 
Ze hopen dat er vaker zulke leuke muzieklessen ko-
men.

Reflection Day

Van 1 december t/m 21 januari 
doet De Boog mee aan het project 
Reflection Day. Dat is een pro-
ject waarbij de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 reflecterende 
hesjes dragen om op te vallen in 
het verkeer. De kinderen kunnen 
gefotografeerd (geflitst) worden 
door leerkrachten, ouders en alle 
andere mensen die de kinderen op 
straat zien met het reflecterende 
hesje van Reflection Day. Dit alles 
natuurlijk voor de veiligheid van 
de kinderen.  

De kinderen kunnen daarmee 
individuele prijzen winnen of een 
groepsprijs. 

Ze doen enorm hun best, wij zijn 
trots op deze kanjers!

Team de Boog

CONTACT
Karin van Grunsven
Telefoon 040-2811760
E-mail: k.vangrunsven@skpo.nl
Internet: www.bsdeboog.nl
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Wat wil jij doen voor de buurt?
Een fijne wijk om in te wonen en 
te werken. Waar je jezelf kunt ont-
wikkelen en tot bloei kunt komen. 
Dat willen we allemaal. Met ’Buurt 
in Bloei’ verbinden we inwoners 
met elkaar, maar ook met vereni-
gingen, stichtingen en onderne-
mers. Zo creëren we samen een 
kansrijke omgeving.

Zet je talenten in!
Iedereen heeft talenten en interes-
ses. Maar misschien heb je er al 
even niets mee gedaan. Waarom 
zou je je talenten niet inzetten om 
jezelf te ontwikkelen en je wijk 
sterker te maken? Want als je iets 
doet wat je leuk vindt of waar je 
goed in bent, doe je dit bevlogen.
Een betaalde baan als hovenier. 
Een buurman een lift geven naar 
het ziekenhuis. Als vrijwilliger een 
voetbalelftal trainen. Of een bege-
leide arbeidsplek in de techniek. 
Samen met anderen buurtacti-
viteiten organiseren, zoals een 
wijkfeest, kan natuurlijk ook. En 
er is nog veel meer mogelijk, als 
jij het wilt. Met ’Buurt in Bloei’ 
brengt WIJeindhoven inwoners 
met elkaar in contact. Je kunt ook 
je talenten inzetten en ervaring 
opdoen bij verenigingen, stichtin-
gen en ondernemers in jouw wijk 
door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 
of betaald werk te verrichten. 
Deze plekken noemen we ont-
wikkelplaatsen en ze zijn bekend 
bij de verbinders (medewerkers) 
van WIJeindhoven. Met ’Buurt in 
Bloei’ willen we zo bijdragen aan 

een stevigere sociale basis en jouw 
ontwikkeling. Want daar wordt 
iedereen beter van!

Wat wil je doen?
Wil jij iets betekenen voor of in je 
wijk?
Dan komen we graag met je in 
contact. Iedereen is welkom, want 
wij zijn ervan overtuigd dat ieder-
een talenten heeft en hier graag 
iets mee doet! Samen ontdekken 
we jouw talenten en interesses. 
Vervolgens brengen we je in con-
tact met de mensen of ontwik-
kelplaatsen, waar jouw talenten 
welkom zijn. Als je meedoet met 
’Buurt in Bloei’, help je andere 

mensen en maak je je wijk fijner 
om in te wonen en te leven. Daar 
kun je trots op zijn! En het geeft je 
een goed gevoel. Tegelijk werk je 
aan je eigen ontwikkeling en leg 
je nieuwe contacten. Waardevolle 
ervaring voor de toekomst dus!

Zo levert het voor beiden iets op.
Meer weten?
Kijk op www.wijeindhoven.nl/
buurtinbloei of loop even binnen 
bij een inlooppunt in de buurt.
Het dichtstbijzijnde inlooppunt 
vind je op onze website www.
wijeindhoven.nl. Bellen of mailen 
kan ook!
Bereikbaarheid telefoon en e-mail.
Bel ons van maandag t/m vrijdag
op (040) 238 89 98. Of mail
naar info@wijeindhoven.nl.

buurt in Bloei

helpt je op weg

Buurt  
in Bloei
Wat wil jij doen voor de buurt?
Een fijne wijk om in te wonen en te werken. Waar je jezelf kunt ontwikkelen en tot bloei kunt komen. Dat willen we allemaal. Met ‘Buurt in Bloei’ verbinden we inwoners met elkaar, maar ook  met verenigingen, stichtingen en ondernemers.  Zo creëren we samen een kansrijke omgeving.  19



verenigingen
Aan het woord

Beste lezers van Rond ’t Hofke,
Scouting Doornakkers is alweer 
halverwege het scoutingseizoen en 

we hebben ondertussen alweer veel 
memorabele momenten met elkaar 
mogen meemaken. Tijdens de start 

van het seizoen staat traditioneel 
een aantal grote activiteiten cen-
traal, die jaarlijks terugkomen.
We trappen altijd af met over-
vliegen, waarbij alle kinderen en 
staf die naar een volgend speltak 
’overvliegen’ een route afleggen met 
spectaculaire hindernissen.
Wat denkt u van onze jaarlijkse 
open dag en vlooienmarkt, waarbij 
we dit jaar voor het eerst in het 
zelfde weekend van de vlooienmarkt 
de spullen ook gingen ophalen. 
Een grootse ’operatie’ die ontzet-
tend goed uitpakte. Dankzij al onze 
vrijwilligers kwamen er weer meer 
bezoekers en dat merkten we na-
tuurlijk aan de opbrengst. Weer een 
mooi ’zakcentje’ om nog beter het 
spel van scouting te kunnen spelen.
Ook traditioneel is dat we elk derde 
weekend van oktober met aller-
lei andere scoutinggroepen over 
de hele wereld contact proberen 
te leggen via zendapparatuur en 
internet. Ook dit jaar was de JOTA/

Scouting Doornakkers

Kerst bij de Esta’s

Kabouters
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JOTI(Jamboree On The Air/Inter-
net) een groot succes, waarbij naast 
het zenden ook Lego Mindstorm 
aanwezig was, er een Virtual 
Reality bril kon worden opgezet, er 
mannetjes van Jupiter rondliepen 
en natuurlijk nog veel meer.

Na al deze grote activiteiten kwa-
men de speltakken weer in rustiger 
vaarwater en gingen bijvoorbeeld 
een heerlijk weekendje bivakkeren, 
kwam de Sint op bezoek, werden 
er door de Kabouters in de decem-
bermaand kersttruien gemaakt (zie 
foto) en werden er weer heel veel 
nieuwe leden geïnstalleerd zoals je 
op de foto bij de Bevers kunt zien. 
Leuk om te zien dat er steeds weer 
nieuwe kinderen zich laten uitda-
gen met alle activiteiten die wij als 
scouting te bieden hebben. 
Het is alweer januari, maar er 
komen nog heel veel geweldige 

activiteiten aan. Dus loop gerust, 
op zaterdag, eens binnen in onze 
blokhut de Wierde (piramide) aan 
de Urkhovenseweg en laat je ver-
rassen met wat Scouting Doornak-

kers te bieden heeft.

Maikel Wijn
Groepsvoorzitter 
Scouting Doornakkers

Carnavalsvereniging de Tongel-
reepers heeft voor de 44e keer een 
Menneke/Vrouwke van het jaar 
gekozen. Dit jaar zijn de Tongel-
reepers unaniem van mening dat 
Arjan Ooms voor deze titel de beste 
kandidaat is.

Het zal Prins Sorrento dan ook 
zeer behagen om de versierselen, 
behorende bij deze benoeming aan 

Arjan Ooms te overhandigen c.q. 
om te hangen.

Arjan is sinds 2011 actief als 
zelfstandige binnen MU-S (Met U 
Stadsnatuur).
Hij doet dit ’MU-S-Werk’ naast zijn 
baan als vertrouwenspersoon bin-
nen de gezondheidszorg.
MU-S wil, op met name praktische 
wijze, zichtbaar maken wat biodi-
versiteit aan kwaliteit kan toevoe-
gen aan een (gezonde) stad.
Het gaat er, vanuit de visie van 
MU-S, niet alleen om het plaatsen 
van nestvoorzieningen voor bijvoor-
beeld huismussen of de huiszwalu-
wen aan de rand van de stad zoals 
o.a. op de Volkstuin Aanschot, maar 
vooral om het vergroten van kennis 
en draagvlak bij de (stads)bewoners, 
medewerkers gemeente, politici, 
medewerkers van woningbouwver-
enigingen, architecten, bouwbedrij-
ven enzovoort. 

Zodat zij op hun beurt geïnspireerd 
en gemotiveerd raken om ook daad-
werkelijk iets aan de biodiversiteit 
te doen. Op de Website van MU-S 
valt te lezen wat Arjan verder doet 
binnen de met name Eindhovense 
stadsnatuur.
www.stadsnatuur-projecten-arjan-
ooms-eindhoven.nl.
Iedereen die Arjan Ooms een warm 
hart toedraagt en hem met zijn be-
noeming wil feliciteren is van harte 
welkom bij Carnavalsvereniging 
de Tongelreepers 
op 10 februari 2019 vanaf 14.00 
uur in de Merckthoeve, 
Oude Urkhovenseweg 2-4 
te Tongelre.

Menneke van ’t jaar 2019

CA
RN

AVALSVERENIGING

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

S

Bevers
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Compleet aanbod

Persoonlijk contact
en service

Eén aanspreekpunt
voor en tijdens uw reis

Brabis 4, 5641 JV Eindhoven • 06 411 530 66
lucillereizen@mijnreiskennis.nl • lucillereizen.nl

facebook.com/lucillereizen

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 



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

Maurice Schellekens is een ge-
boren en getogen Eindhovenaar 
(63), die in de stad kleine schetsen 
maakt van markante plekken. Hij 
pakt vaak zijn fiets en rijdt kriskras 
door Eindhoven totdat hij ergens 
tegenaan fietst dat de moeite waard 
is. Zo ook de Sint-Martinuskerk in 
Tongelre. „Voor de Martinuskerk 
ben ik op een hekje aan de overkant 
van de straat gaan zitten en heb met 
plezier de vele vormen van de kerk 
getekend.” 

Maurice maakt zijn tekeningen 
direct met een fineliner zonder pot-
lood vooraf, dit om een frisse en di-
recte schets te krijgen. Later kleurt 
hij ze soms in met aquarelverf. Zo 
heeft hij al een aantal kerken in 
Eindhoven, Veldhoven, Geldrop, 
Heeze en Nuenen getekend. Naast 
kerken heeft hij ook andere bekende 
gebouwen en plekken in Eindhoven 
en omstreken getekend zoals het 
Evoluon, het 18 Septemberplein, 
het Radiomonument in het Stads-

wandelpark en het stationsgebouw. 
Maurice is niet bang dat de koek op 
een gegeven moment op is. Maurice 
vervolgt met: „Ik kan voorlopig nog 
wel vooruit. Als je alleen al in Eind-
hoven rondkijkt; zoveel mooi hui-
zen, fabriekspanden en doorkijkjes. 
Van de Catharinakerk alleen al heb 
ik (tot nu toe) vier schetsen gemaakt 
vanaf verschillende gezichtshoeken, 
er zullen er zeker nog meer van 
komen en misschien ook wel van 
de Sint-Martinuskerk. Ik heb daar 
al een mooi plekje voor in gedachte; 
de friettent op de hoek.”

Het schetsboek van Maurice 
Schellekens

OppaS/bijleS
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
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 18 januari organiseren we weer een 
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. We vertonen 
een kwaliteitsfilm, houden een pauze en zorgen voor 
lekkere zelfbereide hapjes die passen bij de film. 
LET OP!!!! Vanwege de lengte van de film aan-
vangstijd 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 
We vertonen de biografisch-historische film ’The 
Last Emperor’ (1987) beschrijft het leven van Pu Yi, 
de laatste keizer van China die op 3-jarige leeftijd 
gekroond werd tot almachtige keizer van de halve 
wereldbevolking. Het geeft een beeld van roerige 
jaren in de geschiedenis van China en ook van het 
schrijnende isolement van deze laatste keizer in de 
Verboden Stad. Dit magistraal meesterwerk van de in 
november jongstleden overleden Bernardo Bertolucci 
werd terecht bekroond met 9 Oscars.
Consumptieprijzen volgens de consumptielijst.

Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers, Riet en Jack Hanssen,
Mieke en Tini Peters.

Gezellige filmavond met hapjes en 
drankjes
Op vrijdagavond 15 februari organiseren we weer 
een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. We vertonen 
de kwaliteitsfilm ’The Light Between Oceans’ (2016) 
is een romantisch drama. Een vuurtorenwachter en 
zijn vrouw wonen als enigen op een afgelegen eiland 
in West-Australië en proberen al jaren tevergeefs 
kinderen te krijgen. Wanneer op een dag een roeiboot 
aanspoelt met een baby staan ze voor een moeilijke 
keuze.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige avond: 
15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni.
Kom je ook?
Als bijdrage in de kosten vragen we € 1,50 
per persoon.

Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers, Riet en Jack Hanssen,
Mieke en Tini Peters.

kOM je OOk?
Als bijdrage in 

de kosten 
vragen we €1,50 

per persoon.

schrijf dit 
vast in je
agenda!

Agenda
Voor de vaste weekagenda verwijzen we u naar de 
website: www.ouderaadhuis.dse.nl.

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
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foto-impressie
Kerstbrunch
op 26 december 2018 in ’t Oude Raadhuis
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activiteiten bij Orka
Allereerst voor iedereen een heel mooi, gezond en 
gezellig 2019 namens alle vrijwilligers van Orka. Als 
we terugkijken op 2018 worden we een beetje warm 
van binnen. Wat hebben we veel plezier gehad en wat 
ontzettend leuk dat we dit plezier met zoveel mensen 
uit de wijken Muschberg, Geestenberg en ’t Hofke heb-
ben mogen delen, super!

Club Noordpool: 
Wat een heerlijk kerstgevoel! 
Het begon met een klein idee, ontstaan in september 
vorig jaar: zou het niet leuk zijn om met wat mensen, 
die graag muziek maken, samen ’iets’ te gaan doen. 
’Laten we dat met kerst dan doen! 
Met ervaren en minder ervaren wijkmuzikanten uit 
de wijk, het gospelkoor Reflection o.l.v. Tanja Even, 
toneelspelers, creatieve decorbouwers en een echte 
regisseur uit de wijk hebben we in korte tijd een show 
in elkaar gezet. Met technische ondersteuning van een 
oud wijkgenoot werd dat idee: een echte Club Noord-
pool. 
Omdat er ruim 45 vrijwilligers meewerkten aan de 
kerstshow zijn we uitgeweken naar een grotere locatie 
Club C op Sectie C! Een supercoole locatie voor deze 
eerste Club Noordpool.
Veel geleerd van deze eerste keer, maar vooral HEEL 
erg genoten met de 180 man en vrouw publiek. Een 
pareltje was het nummer ’Can’t help falling in love with 
you’ van Elvis Presley vertolkt door Michael die zichzelf 
op de ukelele begeleidde en heel het publiek zong mee! 
Kippenvel! Het afsluitende nummer Feeling Allright? 
van Joe Cocker swingde de pan uit en een heerlijke mu-
ziek- en dansavond o.l.v. onze huis-DJ volgde. Heerlijk 
met die oude video-clips op de achtergrond.
De kers op de taart waren de 14 vrijwilligers die zon-
dagmorgen weer om 10.00 uur paraat waren om alles 
mee op te ruimen, geweldig!
Alle vrijwilligers, álle bezoekers: ontzettend bedankt! 
Jullie enthousiasme en energie maakten dat Club 
Noordpool een ultieme kerstervaring was. 
Met die energie gaan we 2019 vol vertrouwen tege-
moet. Wat hebben we toch een heerlijke mensen in de 
wijk!
Omdat beelden meer zeggen dan woorden: zie de 

fotoreportage! Meer zien? Volgend jaar, zaterdag 14 
december 2019, de eerste deelnemers hebben zich al 
aangemeld, joehoe!!

Trip down Memory Lane 
Op zaterdagavond 2 februari, Orka is weer vanaf 
20.30 uur geopend voor iedereen die van muziek en 
gezelligheid houdt. Met het thema Trip down Me-
mory Lane neemt onze huis DJ ons mee naar alle gave 
muziekherinneringen met muziek en de bijbehorende 
video-clips op groot scherm. 
Kom gezellig langs!

Lekker Lunchen? 
Elke woensdagmiddag is er van 12.00-13.00 uur voor 
€2,50 lunch in Orka bij Orka Ontmoet. Als je interesse 
hebt om mee te eten, of het gezellig vindt om de lunch 
mee voor te bereiden, kom dan gezellig langs of stuur 
even een berichtje naar info@orkacentrum.nl. 
Contact?
Interesse om mee te doen met één van bovenstaande 
activiteiten? Of wil je zelf een activiteit organiseren? 
Mail even naar info@orkacentrum.nl. Wij zullen dan 
zo snel mogelijk contact met je opnemen. Tot ziens in 
Orka! 

Planning Orka Open activiteiten 2019
Voor de vaste activiteiten/clubs verwijzen we door naar 
de website : http://www.orkacentrum.nl. 

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

Februari 2019

Zaterdag 2 februari Muziekavond in Orka 

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

Maart 2019

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

Zaterdag 16 maart Good old Vinyl-party vanaf 20.30 uur
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foto-impressie
Club Noordpool
op 15 december 2018 op locatie Sectie C

Februari 2019

Zaterdag 2 februari Muziekavond in Orka 

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

Maart 2019

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

Zaterdag 16 maart Good old Vinyl-party vanaf 20.30 uur
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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!



de Tongelrese
Keuken

Na alle uitspattingen in december nu een vegetarisch 
gerecht.

Wortel - ei ragout met krieltjes

Voor 4 personen

Ingrediënten
* 1 kg krieltjes 
* 4 eieren
* 1 ui
* 3 wortels
* 2 eetlepels boter
* 2 eetlepels bloem voor de ragout
* 250 ml melk
* 1 groentebouillonblokje
* 1 el mosterd
* 1 bosje bosuitjes
* zout en peper
* 250 ml water

Bereiding
1   Was de krieltjes en laat ze met de deksel op de pan 

ca. 20 minuten met schil koken in water met wat 
zout. 
Kook de eieren hard in ca. 10 minuten. Laat ze 
schrikken en pel ze.

2  Pel de ui. Schil de wortels en spoel ze af. Snipper de 
wortels en de ui en fruit ze in de hete boter.

Voeg de bloem toe en laat kort meebakken. Voeg het 
water, de melk en het bouillonblokje toe.
Breng de saus aan de kook en laat het ca. 5 minuten 
zachtjes koken.

3  Was de bosuitjes en snijd ze in kleine ringetjes. Roer 
de ringetjes door de saus op wat groen na.

Breng de saus op smaak met mosterd en wat zout en 
peper. Snijd de eieren in 6 partjes en verwarm deze in 
de saus. Laat de aardappels schrikken en schil ze.

4  Serveer de krieltjes met de ragout en garneer ze met 
de achtergehouden groene bosuitjes.

Eet smakelijk
Clasine en Jack
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van de Geloofsgemeenschap

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

protestantse kerkdiensten

  Zondag 20 januari 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide 
  Zondag 27 januari 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Jeugdkerk, Klein Vocaal
  Zondag 3 februari 10.00 uur
ds Elbert Grosheide 
  Zondag 10 februari 10.00 uur
ds Karin Seijdell, Jeugdkerk
  Zondag 17 februari 10.00 uur
ds Henk Veltkamp

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.
Tweemaal per maand (2e en 4e zondag) is er jeugdkerk 
voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. 
De jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’. 

Ontmoetingskerk 50 jaar 
De komende maanden willen we terugkijken 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. In 
de komende maanden zal aan verschillende groepen 
en personen gevraagd worden om iets te schrijven of 
mogelijk foto’s te laten zien van de afgelopen jaren. 
Wanneer er onder de lezers van Rond ’t Hofke mensen 
zijn die nog foto’s of (kranten)artikelen hebben over de 
Ontmoetingskerk, dan zijn we daarin bijzonder geïnte-
resseerd. Voor informatie zie onderstaande contactper-
sonen.

Marcus
De eerstvolgende avond over het evangelie van Mar-
cus is op donderdag 24 januari om 20.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. Deelnemers aan de avond zijn altijd 
welkom.

Vacature predikant
Zoals u najaar 2017 heeft kunnen lezen in Rond 
’t Hofke is ds Tineke Dronkert vertrokken naar Zeist. 
Met het oog op de invulling van de vrijgekomen 
predikantsvacature is de kerkenraad het beleidsplan 
voor onze wijkgemeente aan het actualiseren. Wat dat 
betreft is een kerk net als een bedrijf. 
Deze nieuwe versie van het beleidsplan is in concept 
gereed en gaat de kerkenraad in een gemeentevergade-
ring met de gemeenteleden bespreken. Na goedkeuring 
van het beleidsplan kan een beroepingscommissie 
worden samengesteld.

In de adventstijd voor de Kerst hebben we in de kerk 
altijd een bloemschikking. Deze schikkingen groeien/
veranderen naar de Kerst toe. Onderstaande schikking 
is van de 4e adventszondag, 23 december 2018 met 
het gedicht dat er bij werd voorgelezen.

Vluchtelingen,
Waar kunnen zij leven?
Wat zullen zij eten?
Verwachtingen?
Onverwacht,
hoopvol licht.
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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.

 
Uitvaarten:
30 november Maria Pruimboom 42 jaar
8 december Bernard Antonissen 79 jaar

Dopen:
16 december Evelyn Thiels
23 december Isabella Profeta

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

Dat we hier een zeer actieve Sint-
Nicolaasvereniging hebben is u 
hoogstwaarschijnlijk wel bekend. 
Deze vereniging zorgt ervoor dat 
er elk jaar honderden kinderen, 
in 2018 waren het er 1400, bij 
Sinterklaas op het paard mogen. 
Maar is het u ook bekend dat deze 
vereniging, met ruim 30 vrijwil-
ligers, al bestaat vanaf 1951, dat 
deze vereniging er voor zorgt dat 
de Sint bij basisschool de Boog, bij 
activiteitencentrum  Orka, bij be-
drijven en verenigingen waaronder 
de buurtvereniging  Vlindertown 
op bezoek gaat?  Elk kind krijgt een 
snoep- of fruitzak en de ernstig 
zieken, welke bekend zijn bij de 
vereniging, krijgen een fruitmand. 
Dat alles is mogelijk door de vele 
giften uit de wijk en de inzet van 
vele vrijwilligers. Namens al deze 
kinderen en zieken:  
Sint-Nicolaasvereniging bedankt!

Sint-Nicolaasvereniging bedankt!

Wij zijn op zoek naar een koster in Berckelhof, voor de eerste zaterdag van de maand. Dus max. 12 keer per jaar.
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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



foto-impressie
Kerstmarkt
op 8 december 2018 bij de Wasvenboerderij
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Esthe Esmee beautycare | Van Hogendorplaan 2, 
5631 AK Eindhoven | info@esthe-esmee.nl

Schoonheidssalon voor totale 
gezichtsbehandelingen, 

professionele make-up en pedicure.

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



De Verkleedkoffer - Arno Huibers 
en Paul van der Heijden 
familie - jeugdtheater 3+
Op avontuur met een grote ver-
kleedkoffer. Dat wil toch ieder kind. 
Om uit te zoeken wie je het liefste 
bent, wie je het liefste speelt, waar 
je het meeste talent voor hebt.
Een vrolijk mannetje droomt ervan 
de wijde wereld in te trekken om 

iets anders te worden dan de hele 
dag op het kantoor van zijn vader te 
zitten. Hij gaat op avontuur met een 
grote verkleedkoffer en komt een 
’keigoeie’ muzikant tegen. Wat is er 
fijner dan samen muziek te maken 
en sexy-fonist te worden... „Saxo-
fonist zul je bedoelen... maar dan 
moet je wel eerst je blouse strijken!” 
(zucht). 

Of toch liever danseres worden...
oei of een reuzen-baby, of djembé 
trommelende oma of drummend 
straatschoffie. 
In De Verkleedkoffer herkennen 
kinderen zich met het grootste 
plezier in de spelers in het ’doen 
alsof’. En aan het einde ontdekken 
wie je het liefste bent!  
Een vrolijke voorstelling met veel 
grappen, maskerspel én live mu-
ziek. Voor jong en oud. 
 
Data: februari 10 en 17 / maart 3 / 
april 7 / mei 5 en 12 en 19  2019. 
Aanvang 15.00 uur - Arno’s Thea-
ter Kalverstraat 11, Eindhoven.
Entree normaal: kinderen € 7,50 en 
volwassenen € 12,50. 

Korting 
Uw wijkblad Rond ’t Hofke biedt de 
lezers een korting van € 2,50 per 
bezoeker aan. Wat u daarvoor hoeft 
te doen? Helemaal niets, behalve in 
het mailtje te schrijven ’kortingsco-
de Hofke’. En natuurlijk uw naam, 
het aantal kaartjes (volwassenen/
kinderen) en de datum dat u komt. 
Let op, u krijgt altijd een bevestiging 
per mail! 
Reserveren via een mailtje 
naar info@arnohuibers.nl 

En vooraf GRATIS een kopje koffie 
of thee.

met korting naar
Arno’s Theater
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Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

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

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!



Gezinnen die deelnemen aan het 
project Wel Thuis worden begeleid 
door een professional binnen de 
jeugdzorg. Professionals werken in 
deze gezinnen aan de veiligheid- of 
ontwikkelingsbedreiging van een 
kind. Zij hebben hierin de regie.
Als vrijwilliger ondersteun je het ge-
zin wekelijks zonder oordeel vanuit 
gelijkwaardigheid. 
Je wordt een maat je voor het gezin 
door bijvoorbeeld een luisterend 
oor te bieden, samen activiteiten 
te ondernemen, mee te gaan naar 
afspraken en/of structuur aan te 
brengen.

Als vrijwilliger…
bouw je een vertrouwensband op 
met het gezin,
versterk je de eigen kracht van de 
gezinsleden, 
bied je praktische en emotionele 
ondersteuning aan het gezin,
help je het gezin hun eigen netwerk 

te versterken en te benutten en/of
stimuleer je gezinsleden om eigen 
oplossingen te bedenken en te 
realiseren, zodat het in de toekomst 
zelfstandig(er) kan functioneren.

Wij vragen…
tijd en aandacht (minimaal 1 dag-
deel per week beschikbaar, gedu-
rende één jaar),
ervaring in het opvoeden van kin-
deren,
levenservaring en een stevige per-
soonlijkheid,
respect voor de waarden en normen 
van het gezin,
stressbestendigheid, flexibiliteit en 
creativiteit,
een verklaring omtrent gedrag 
(VOG).

Wij bieden…
uitdagend, leuk en interessant vrij-
willigerswerk, 
een voorbereidende training,

professionele begeleiding door de 
coördinator van Humanitas,
terugkombijeenkomsten met 
collega-vrijwilligers,
interessante themabijeenkomsten,
onkostenvergoeding.

Interesse?
Wij zoeken vrijwilligers in Eind-
hoven en de regio. Stuur je reactie 
naar m.cardol@humanitas.nl. Heb 
je eerst nog een vraag? Bel dan 
gerust met coördinator Marisse 
Cardol, tel. 06-83811067.

Herintreders en personen die erva-
ring willen opdoen in de jeugdzorg 
zijn van harte welkom, minimale 
leeftijd is 25 jaar.

www.humanitas.nl/eindhoven/wt

Humanitas Wel Thuis-gezinnen 
zoeken vrijwillige superhelden!
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Winterslaap voor de 
Wasvenboerderij
De komende wintermaanden, 
januari tot en met maart, zijn er 
gewijzigde openingstijden voor de 
Wasvenboerderij. De winkel is op 
zaterdag eerder open (09:30 uur) en 
eerder dicht (14:00 uur).
De Gasterij is in het weekend 
(vrijdag t/m zondag) tot 17:00 uur 
open, maar u kunt er dan helaas 
niet dineren. We houden natuurlijk 
geen winterslaap, maar de koks 
broeden op nieuwe plannen. Het is 
wel mogelijk voor groepen om op 
afspraak bij ons te dineren.

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 tot en 
met 24 februari op de Overloop van 
de Wasvenboerderij. 

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 
Schop. Er wordt gewerkt van 9.30 
uur tot 12.30 uur. In de pauzes is 

rondom de
Wasvenboerderij

Heeft u ook zo genoten van de oliebollen van het Wasven? 
En heeft u ook zo’n zin om de handen uit de mouwen te 
steken en weer actief te worden? Dat kan bij het Wasven, 
bijvoorbeeld bij de natuurwerkochtend. Kom gezellig en 
actief meehelpen, u bent van harte welkom!

planning activiteiten januari & februari

Expositie Mozaïek en Schilderijen Tot en met 24 februari op de Overloop

Natuurwerkochtend 19 januari 09:30 uur de Schop

Natuurthema-avond jeugd: Vogels 
tellen

25 januari 19:00 uur de Schop

Bakmiddag voor kinderen: Valentijn 13 februari 13:30 uur de Schop
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er koffie of thee met iets lekkers 
uit de Wasvenbakkerij. Voor meer 
informatie:natuurwerkgroep@
wasven.nl.

Natuurthema-avond jeugd: 
Vogels tellen
Deze avond staat in het teken van 
de nationale tuinvogeltelling. Ieder 
jaar in het laatste weekend van 
januari, dit jaar voor de 16e keer, 
worden er in heel Nederland vogels 
geteld in tuinen. Het is hartstikke 
leuk om natuurlijk zoveel mogelijk 
soorten vogels in je tuin te krijgen. 
Maar hoe doe je dat, en waarmee? 
En wanneer vinden vogeltjes het fijn 
in de tuin? 
We gaan jullie dat leren! We maken 
allerlei vogelhapjes en andere lek-
kernijen om dit thuis in de tuin te 
leggen of op te hangen. Dan kan jij 
de zaterdag of zondag zelf ook gaan 
tellen met behulp van een van je 
ouders. En we doen de vogelquiz 
met leuke prijsjes!

 Kom je ook naar deze leuke 
leerzame avond in de schuur van 
de Wasvenboerderij? Het is voor 
kinderen tussen de 6 en 11 jaar, we 
starten om 19.00 uur en eindigen 
om 20.30 uur. De entree is € 2,00 
per persoon.

Bakmiddag voor kinderen: 
Valentijn
Elke tweede woensdag van de 
maand kunnen kinderen onder lei-
ding van de Wasvenbakkers zelf iets 
lekkers bakken op het Wasven. De 
bakmiddag is voor kinderen van 6 
tot 10 jaar. Naast de bakkers zijn er 
altijd meerdere vrijwilligers aanwe-
zig om de kinderen te begeleiden.
Tijdens de bakmiddag van 13 febru-
ari is het thema Valentijn, hoe kan 
het ook anders op Valentijnsdag! 
We maken hartendiefjes: valentijn-
koekjes met uitgestoken hartjes en 
rode jamvulling. Tijdens het bakken 
maken we valentijnskaarten.

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.

De Wasvenzorgwerkgroep 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.

Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan 
verouderd zijn op moment van uit-
gave. Op de website www.wasven.
nl, facebook de Wasvenboerderij en 
twitter wordt het laatste (bijgewerk-
te) nieuws ook digitaal verspreid.

CONTACT
Gasterij 040-7870707
gasterij@wasven.nl
Winkel 040-7870708
winkel@wasven.nl
Zorg 040-7870709
zorg@wasven.nl
Groendomein Wasven
groendomein@wasven.nl
Natuurwerkgroep
natuurwerkgroep@wasven.nl
Adres boerderij Celebeslaan 30, 
5641 AG Eindhoven
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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

maandag 
di t/m don 
vrijdag 
zaterdag 

10.00 - 16.00 uur 
09.00 - 18.00 uur 
09.00 - 19.00 uur 
09.00 - 16.00 uur 

24/7 ONLINE 
AFSPRAAK MAKEN OP 

€21 -, 

Tongelresestraat 427, 5641 AV Eindhoven, Tel. 040 - 202 70 61 www.kapsalonanouk.nl 

• Wassen
• Knippen
• Drogen

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!



Wake up call

Vrijwilligers- in- spe KOM OP

Groendomein Wasven heeft ten 
doel het behoud en de ontwikkeling 
van het Wasvengebied.
Een mooi stuk groen in de stad dat 
altijd natuur is geweest, althans 
voor het grootste deel.
Dat willen we graag zo houden. Met 
daarbij natuurlijke verbindingen 
onder de weg door naar Helmond, 
zodat we rechtstreeks verbonden 
zijn met de rest van de natuur om 
Eindhoven en omgeving.

De vrijwilligers van de stichting 
Groendomein Wasven zijn er op 
verschillende fronten volop mee 
bezig om dit doel te bereiken. Er 
wordt gepraat, er wordt gehandeld, 
er wordt hard gewerkt ook.
Onze stichting wordt niet gesub-
sidieerd (!) en wij leven van de 
opbrengsten van gasterij, bakkerij, 
koffiebranderij en tuinderij. Als dan 
na betaling van de vaste professio-

nals en het onderhoud van gebou-
wen en inventaris geld over blijft, 
wordt dat gestoken in de verdere 
natuurlijke ontwikkeling van het 
gebied. Geen winstoogmerk dus. 

We werken ook en graag samen 
met verstandelijk beperkten die 
hun dagbesteding onder de noe-
mer Wasvenzorg zinvol invullen in 
bovengenoemde onderdelen van de 
Wasvenboerderij.

We werken met veel vrijwilligers in 
diverse werkgroepen en zijn hen al-
len veel dank verschuldigd voor hun 
inzet en betrokkenheid. We hebben 
veel vrijwilligers en toch komen we 
er tekort. Vooral omdat de acties 
die we hebben én die we nieuw 
opzetten, steeds meer menskracht 
vergen. Zo zijn we enige tijd geleden 
begonnen met activiteiten in de na-
tuur voor bepaalde groepen mensen 
met een beperking, die anders 
wellicht niet buiten hun bewoning 
komen. We gaan ook proberen of 
dezelfde activiteiten mensen uit de 

wijk kunnen samenbrengen met 
vluchtelingen. 
In het groen, in de tuinen, op de 
akkers en ook in de ondersteunende 
werkgroepen, b.v. de Educatiegroep 
voor scholen, de Chauffeursgroep 
voor het vervoer van onze deelne-
mers, de Communicatiegroep etc., 
hebben we extra mensen nodig.

Vandaar deze oproep: wij zijn ervan 
overtuigd dat er in onze wijk nog 
voldoende mensen zijn die tijd en 
energie over hebben om ook hun 
hoofd en handen in te zetten voor 
het behoud van het mooie stuk na-
tuur dat Wasvengebied heet en dat 
zowat ieders achtertuin is. 
Vrijwilligers-in-spe KOM OP! 
Een mailtje of telefoontje naar 
fritsvangeffen@on.nl of 
040-281 12 14 volstaat om een 
eerste contact te maken.

Namens bestuur en alle vrijwilligers 
van het Groendomein Wasven alvast 
een hartelijk welkom!
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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!



’kerstvuur’ in 
Tongelre
Op Kerstavond om 22.30 uur 
werden bewoners van de Wolven-
dijk en Muschbergweg opgeschrikt 
door een enorme vuurzee en veel 
lawaai. Vele bewoners waren in 
paniek en belden 112 en snel 
waren 2 brandweerwagens ter 
plaatse. Gelukkig viel het allemaal 
wel mee en was er geen enkele 
reden tot paniek. Wat was er aan 
de hand? 
Op Kerstavond roken voetgangers 
bij het benzinestation aan de Ei-
senhouwerlaan (Helmondweg) een 
gaslucht en hebben dat gemeld 
bij Enexis, de netwerkbeheerder 
die direct een monteur ter plaatse 
stuurde. Deze ontdekte 2 gaslek-
ken in afsluiters van een hogedruk 
gasleiding. Deze dienden natuur-
lijk z.s.m. te  worden gerepareerd 
maar alvorens men daarmee kon 
starten moest een gasleiding met 
een doorsnede van 40 cm en een 
lengte van 3 km worden  leeg-
gemaakt. Dat leegmaken werd 
gedaan bij het gasreguleersta-
tion, dat tussen de Wolvendijk 
en de Muschbergweg ligt, door 
op de leiding een verbrander aan 
te sluiten en het gas, wat uit de 
leiding stroomt, aan te steken. Dat 
veroorzaakte die enorme vuurzee 
en veel lawaai. Op Eerste Kerstdag 
rond 16.00 uur was de leiding leeg 
en kon het repareren beginnen.  
Vanaf  24 december 22.00 uur tot 
na nieuwjaar zijn monteurs bijna 
continu aanwezig geweest om te 
repareren en de veiligheid te waar-
borgen zonder dat er iemand in de 
kou heeft gezeten. Toch een goed 
gevoel dat ook met Kerstmis onze 
veiligheid en gasvoorziening goed 
in de gaten wordt gehouden. Met 
dank aan de monteurs van Enexis 
die hun Kerst zeker anders hadden 
voorgesteld.

Jos Rovers
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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
goede voornemens

Ook voor 2019 weer goede voornemens gemaakt? Ik 
ga gezonder leven en meer bewegen! En toch dreigt het 
weer niet te gaan lukken?

Kom letterlijk in beweging en kom bij ons langs om de 
voornemens om te zetten in actie.

Bij fitnesscentrum Fitther is iedereen welkom om de 
daad bij het woord te voegen en onder goede begelei-
ding een frisse start te maken. Onze fysiotherapeuten 
en fitnesstrainers hebben veel kennis in huis om voor 
iedereen een passend trainingsprogramma te maken. 
Trainen kan individueel, maar ook in groepsverband.

Afvallen? Met alleen meer bewegen lukt dat vaak niet, 
het gaat er ook om dat je je meer bewust bent van wat 
je eet en hoe je dat kunt verbeteren. Voedingsadvies 
Tongelre kan deze bewustwording begeleiden en hel-
pen een gezonder eetpatroon op te bouwen.

Heb je blessures of bepaalde beperkingen? Daar zijn wij 
nou net goed in. Vanuit de fysiotherapeutische kennis 
weten wij wat wel of niet goed is om te doen qua be-
wegen. Wij kunnen helpen om blessures op te lossen 
en wij kennen de mogelijkheden om toch te kunnen 
sporten met een beperking. Zo sporten bij ons mensen 
met longaandoeningen, hart- en vaatproblemen, niet 
aangeboren hersenletsel, etc.

Zitten is het nieuwe roken
Zit je veel? Meestal wel, ook al heb je geen zittend 
beroep. Nederland staat wereldwijd op nummer 2 qua 
meeste zituren gemiddeld. Zitten is slecht voor je con-
ditie, slecht voor je spierkracht, maar ook slecht voor 
je organen. Dus: beweeg! Bijvoorbeeld de darmfunctie 
wordt bij bewegen geactiveerd en voedingsstoffen 
worden effectiever door je lichaam verwerkt. Daarnaast 
leidt veel zitten tot rugklachten en draagt langdurige 
inactiviteit bij aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
diabetes 2. Zitten levert fysieke stress op voor je lijf. In 
Nederland wordt steeds minder gerookt. Dat is goed. 
Nu nog van die stoel af !

Versterken van je rompspieren kan op meerdere ma-
nieren, maar doe het wel bewust en snap waar je mee 

bezig bent. Wil je dit groepsgewijs trainen? Bij Fitther 
bieden wij Pilateslessen op verschillende niveaus aan, 
van beginnend tot vergevorderd. Doen!

Moe of stijf van al het sporten? Impulse sportmas-
sage geeft extra aandacht aan ontspanning en herstel. 
Spieren komen tot rust, de doorbloeding verbetert en 
afvalstoffen worden beter verwijderd.

De beweegrichtlijnen van het ministerie van VWS 
raden aan om als volwassene 2,5 uur matig intensief 
(zodanig bewegen dat het ook nog mogelijk is om een 
praatje te houden) te bewegen, verdeeld over meerdere 
momenten per week. Daarnaast is de norm om 2 keer 
per week bot- en spierversterkende oefeningen te doen, 
bij ouderen gecombineerd met balansoefeningen. 
Voldoe je hieraan? Ja, prima! Nee? Kom eens langs bij 
Fitther!

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2019.

CONTACT
Fysio- en manuele therapie
Tongelresestraat 483, 5641 AW Eindhoven 
Telefoon: 040-281 43 17
Email: info@fysiotherapietongelre.nl
Internet: www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther
E-mail: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl
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T E l E u R g E S T E l D g D g u E j D

S O V I u W N N l c E E A I I O R E l E

p S T g R O E N T E H A N D E l l E V R

A E p T D M p l N A N u Ij S A V E F E l

N Ij W I E R O O K V A T I A T B E F Ij p

N I g D I R I O R E S N I l l E F g A N

I E E A T T A A R T S R M A K O M l g R

N M l A A N A B l T O I A O K E I M O E

g T E R u g K A A T S E N E D A l N I g

S A E N l E B N A c D T g A S D I D K g

B p R A A N T u W I N T E R S p E l E N

O T D A V I q N E N u E l N A A u R E R

O O E R E E D E l S M E E D K u S T E g

g E F F E c T E N B E u R S T R Ij D E N

De overgebleven letters vormen een INSECT

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 januari 
2019 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: FIETSPEDAAL
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Joop Waterman
Jozelf Israëlslaan 34
Eindhoven

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

woordzoeker Januari

AANLEUNEN
AANMODDEREN
AANVRAAG
ALIAS
BALTSTIJD
BANAAL
CABARET
DAARNAAR
DIEVEGGE
DOLFIJN
EDELSMEEDKUST
EENSTEMMIG

EFFECTENBEURS
EqUATORIAAL
EVALUATIE
GELEERDE
GENIE
GOLFBAD
GREEP
GROENTEHANDEL
IDEAALBEELD
INLADEN
INSTANTIE
JEUGD

KLUUT
KOFFER
LEEFMILIEU
MANGEL
MEDEMENS
NETSTROOM
NODIGEN
OPERATIONEEL
OTTER
PORTO
RAFELIG
RUGPIJN

SCHUILKELDER
SINAS
SPANNINGSBOOG
STRIJDEN
TAPTOE
TELEURGESTELD
TERUGKAATSEN
UITEN
WELKE
WIEROOKVAT
WINTERSPELEN
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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
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Juist in drukke tijden kan 
ontspanningsyoga voor 

innerlijke balans zorgen, 
volg 3 kennismakingslessen 

voor €30,00

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


