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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

HOOGHOUDT
•  

ZACHTBITTER   1L van € 13,45 voor € 11,95

•  JONGE GRAANJENEVER   

1L van € 14,95 voor € 12,95

THE ARRAN 10y SCHOTSE MALT  

0.7L van € 34,95 voor € 30,95

OLD CAPTAIN WITTE RUM  

1L van € 14,95 voor € 13,45

 

VOLG ONS: DE-BOTTEL-DRANKEN

MEER AANBIEDINGEN OP FACEBOOK! 

Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven

T +31 (40) 290 83 89 
info@debotteldranken.nl

Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur
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Colofon
Rond ’t Hofke is een zelfstandig 
wijkblad en wordt verspreid in de wijk 
Oud Tongelre en omgeving. 
Oplage 3000 exemplaren 

Secretariaat: 
Postadres: 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven 
E-mailadres: rondhethofke@gmail.com 
Website: www.rondhethofke.nl
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Tonny van den Boomen, Jan van den 
Bosch, Yvonne Henderson, Paul Kemper, 
Jos Rovers, Riet Smulders, Ans Verheijen
Jan Swinkels (040-2816186) 
Ine Brans (secretaris)
Redactievoorzitter:
Sjaak Kommers (040-2812193)
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Tanja Kole 

Vormgeving/layout: 
Paul Kemper

Bezorging: 
Sjaak Kommers (040-2812193 )
Jan Paulussen (040-2811634)
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Sjaak Kommers/skommers@on.nl
Paul Kemper/p.kemper@on.nl

Drukkerij: 
Drukkerij allcolor, Eersel 

Bankrekeningnummer
NL07 RABO 0178 2259 83 
t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke 

Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk 
25 februari 2019. Kopij moet altijd 
voorzien zijn van naam en adres van de 
afzender, eventueel met foto’s (minimaal 
500 Kb) en/of logo’s (los bijgeleverd). 
Foto’s niet in een  Word  document 
aanleveren!

Datum volgende uitgave: 
± 11 maart 2019

Abonnementprijzen: 
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit-
betaling. Postabonnement € 35,00 
en bezorgabonnement € 25,00. 
Opgave bij de penningmeester
Jan van den Bosch (040-2810590).

De redactie behoudt zich het recht voor 
om zonder opgave van redenen artikelen 
te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten. 

Belangrijke telefoonnummers: 
Algemeen alarmnummer 112 
Doktersdienst avond/nacht/weekend 
0900-8861 
Politiebureau Algemeen, geen spoed 
0900-8844 
Gemeente Eindhoven: 14 040

Omslagfoto: 
Paul Kemper
’t Karregat wordt verbouwd!
Wij informeren u in het maartnummer.

van de Redactie
Bijna in iedere periode van het jaar 
zijn er zaken die onze bijzondere 
aandacht vragen. Kortgeleden wa-
ren dat Kerstmis, de jaarwisseling, 
de jaaroverzichten, de Top 2000. 
Al die zaken zitten ons nog vers in 
het geheugen.
Op het ogenblik hebben we een 
rustige periode, geen bijzondere 
gebeurtenissen die het gesprek van 
de dag zijn, niets wat ons aan de 
tv kluistert. Misschien vindt u het 
na alle drukke dagen een saaie tijd. 
Dat zou heel anders zijn als er weer 
eens een Elfstedentocht gereden 
zou worden. Februari is daar nog 
een heel geschikte maand voor. Van 
de 15 elfstedentochten die verreden 
zijn, vonden er 9 in februari plaats. 
Het is dus best nog mogelijk. Wat 
zou het leuk zijn als we in de aan-
loop naar zo’n schaatsfestijn weer 
iedere avond de rayonhoofden op 
de tv zouden zien. En de schaats-
liefhebbers die dan ’s avonds vol 
spanning zitten te luisteren of het 
ijs eindelijk dik genoeg is! 
De laatste, de vijftiende tocht, was 
in 1997. Dat is meer dan 20 jaar ge-
leden. Beginnen we het te ontwen-
nen? Gelukkig hadden we afgelopen 
jaar Maarten van der Weijden. 
In een jaar waarin er alweer geen 

Elfstedentocht werd geschaatst én 
we bovendien niet meededen aan 
een groot voetbaltoernooi, zwom 
Maarten een Elfstedentocht. 

In zijn eentje slaagde hij erin 
nationale hysterie te veroorzaken. 
Massa’s mensen stonden aan de 
slootkanten en op de bruggen in 
Friesland om Maarten aan te moe-
digen voor zijn zwemtocht tegen 
kanker. Dus in de zomer van 2018 
hadden we op 18, 19 en 20 augus-
tus een Elfstedenzwemtocht!!!

Veel leesplezier!

Maarten van der Weijden
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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



Dahliaclub St. Martinus

Terwijl ik dit stukje schrijf en naar buiten kijk is het prachtig wit, ook 
de winter is heel mooi. Natuurlijk niet als je veel van huis weg moet 
en moet aanschuiven in de file om naar je werk te gaan. Het lijkt of 
de natuur slaapt, maar er is heel veel leven, alles is aan het werk om 
straks weer te stralen.
Ook de leden van de dahliaclub gaan weer bij elkaar zitten om lekker 
te brainstormen over nieuwe soorten dahlia’s of over soorten die we 
nog niet hebben. Om uit te proberen of we in de zomer weer kunnen 
uitblinken.

Bij deze zou ik graag enkele mensen willen uitnodigen om ook lid 
te worden van onze club, we hebben nog plaats voor twee nieuwe 
leden. U kunt mij altijd even bellen voor informatie,
ik leg u graag uit wat een lidmaatschap inhoudt.
Ik wacht met spanning uw telefoontje af.

Rina Hobbelen 040-2932815 of 06-51192504. 
U kunt ook bellen met Carla Broekhof 040-2433204 of 
06-23886750.

Bestuur dahliaclub St. Martinus 

4 Dagen carnaval bij 
De Tongelreepers in onze 
Residentie De Merckthoeve aan
de Oude Urkhovenseweg 2-4
5641 JB Eindhoven.

Zaterdag 2 maart 
Openingsbal om 20.30 uur met 
een optreden van Daniël Wijnen.

Zondag 3 maart 
Kindercarnaval om 14.00 uur
met clown RonnieBallonnie.
Voor kinderen tot 12 jaar kunt u 

bij binnenkomst een kaart kopen 
á € 2,00 (op=op).
Op de kaart krijgen ze snoep, 
drank, chips, en ze dingen mee 
naar een prijs voor de leukst 
verklede.

Zondag 3 maart 
Reepersbal om 20.30 uur.

Maandag 4 maart 
Boerenbal om 20.30 uur
met een optreden van Gerda 
Roordink.

Dinsdag 5 maart 
Afsluitingsbal om 20.30 uur
met muzikale ondersteuning van 
dj Wil Sunny en optredens van 
Daniël Wijnen en Gerda Roordink.

CA
RN

AVALSVERENIGING

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

S

programma 2019
CV De Tongelreepers
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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.

Ik had eerlijk gezegd niet gedacht 
dat mij ooit nog eens de enige echte 
wisselpen zou worden geschonken. 
Zoals Karlijn vorige maand al cor-
rect samenvatte ben ik hier weer 
terug van weggeweest. Als kind ben 
ik opgegroeid in de Geestenberg en 
na mijn studietijd plus enige jaren 
na mijn afstuderen woon ik weer in 
het pittoreske Tongelre. Hier heb 
ik een kleine twee jaar een eigen 
huisje waar ik heerlijk samenwoon 
met mijn vriendin Astrid. Nu ik 
32 word, heb ik zo toch zeker 23 
jaar in het fijnste stukje Eindhoven 
mogen vertoeven.

Vol bewondering en met een klein 
beetje jaloezie las ik als tiener met 

enige regelmaat Rond ’t Hofke in 
de bibliotheek in het Karregat. Niet 

dat ik enkel voor het blad naar de 
bieb ging, maar het was destijds 
ook vaak om de wachttijd voor de 
computers met internet te over-
bruggen. Thuis, bij mijn ouders in 
de Geestenberg, hadden we dan wel 
een ISDN verbinding, maar ik kon 
natuurlijk niet constant die tele-
foonlijn bezet houden. Aangezien er 
in de bibliotheek meerdere kinderen 
de behoefte zagen om te komen 
chatten op msn was dit dus de 
uitgelezen plek om me te verdiepen 
in het wel en wee iets verder over 
het spoor. 

Om verschillende redenen voelde 
ik mij zeker toen erg begaan met de 
buurt. Op de eerste plaats natuurlijk 
om mijn familie. Zoals ons gezin 
met echte Tongelrese ouders Jan en 
Christianne, mijn zusje Janneke en 
mijn broer Joris, die inmiddels al 
zo’n 15 jaar in Zweden woont. Met 
Tongelrese ouders zijn er uiteraard 
ook opa’s en oma’s die om de hoek 
wonen. En gelukkig waren er ook 
nog ome Cees en tante Paula waar 
Sinterklaas niet stilletjes voorbij 
ging.

Hier vind je het enige echte Thomas van Rooijpad. 
Vernoemd naar een van mijn voorouders.

Achteraan 3e van rechts; mijn eerste jaren bij de Doornakkers

Beste lezer,
De enige Tongelrenaar die een pad heeft in Tongelre 
dat zijn eigen naam draagt. Mocht de naam Thomas van 
Rooij je iets zeggen, dan kennen we elkaar wellicht van 
één van de onderwerpen waar ik hieronder over schrijf. 
Anders ga ik ervan uit dat je wel eens door het prachtige 
groene Urkhoven wandelt, bij het enige echte Thomas van 
Rooijpad. Helaas is het pad niet naar mij vernoemd, maar 
uiteraard blijft het leuk als aan zo’n stukje grond je eigen 
naam hangt.
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In de jaren 90 was er kort een tijd 
dat ons complete gezin actief was 
bij scouting Doornakkers. Om even 
aan te geven dat deze hobby vak-
kundig met de paplepel is ingege-
ven. Ikzelf heb het complete pad 
mogen doorlopen van bever tot en 
met nu bij een van de vele oud-
stammen, met een vriendengroep 
waarmee we iedere maand nog de 
nodige avonturen beleven. Hoewel 
het kamperen in de bosjes mij de 
ziekte van Lyme heeft opgeleverd, 
durf ik iedereen de scouting nog van 
harte aan te bevelen. Van die Lyme 
ben ik na twee jaar rondlopen met 
een dikke ontstoken knie gelukkig 
ook alweer een goed jaar genezen.

Het eerste deel van dit millennium 
kan menig Tongelrenaar mij hebben 
zien werken in de supermarkt aan 
de Pagelaan. Elf jaar lang heb ik in 
ieder geval iedere zaterdagochtend 
van 7 tot 12 gewerkt, naast de 
nodige vakanties en avonddiensten. 
Met 13 jaar was ik hier vroeg be-
gonnen en in combinatie met mijn 
toch al jonge gezicht leverde dat de 
nodige klanten op die vroegen of 
ik wel oud genoeg was om er al te 
mogen werken. Na 5 verschillende 
supermarktformules en ontelbaar 
veel leuke collega’s te hebben zien 
gaan vond ik het er ook eens mooi 
geweest en brak de tijd aan om mij 

volledig te gaan richten op mijn 
afstuderen.

Die tijd woonde ik al lang en breed 
op kamers in Tilburg, waar ik mij 
doordeweeks volledig had gestort 
op het studeren van de sociale 
psychologie en het bijbehorende 
studentenleven. Anders dan bij de 
klinische psychologie focus je in dit 
deel niet op de problemen of stoor-
nissen van mensen, maar onder-
zoek je de invloeden van emoties, 
gedrag en cognities op mensen in-
dividueel en in groepen. Dankzij de 
kredietcrisis heb ik hier niet meteen 
een baan mee kunnen scoren, maar 
gelukkig wel voldoende levensles-
sen en de nodige vrienden. 

Het concept ’runaway selection’ 
uit mijn lievelingsvak evolutionaire 
psychologie wil ik daarvan nog 
graag met jullie delen. Dit beschrijft 
een uit de hand gelopen ontwik-
keling van eigenschappen waar-
mee een soort wil laten zien dat 
hij sterke genen in huis heeft. Als 
klassiek voorbeeld wordt daarvoor 
verwezen naar de Ierse eland. De 
mannetjes van deze soort ontwik-
kelden in de loop der jaren zo’n 
groot gewei om indruk te maken 
op de vrouwtjes, dat uiteindelijk de 
mannetjes het bos niet meer door-
kwamen. Het trieste gevolg was dat 
hierdoor de gehele soort is uitge-
storven. De zichtbare parallellen 

met de ontwikkeling van de mens 
die steeds kostbaardere statussym-
bolen probeert te verwerven vind ik 
daarbij nog altijd zeer treffend.

Tegenwoordig ben ik zeer gelukkig 
met mijn baan op de Grote Beek, 
waar ik voldoende uitdagingen heb 
als Business Intelligence Specialist. 
Met het onderzoeken van informa-
tiestromen uit de instelling en het 
bouwen van rapportages probeer ik 
zo een bijdrage te leveren aan goede 
en betaalbare zorg. Hier werk ik nu 
bijna een jaar, na een aantal jaren in 
de energiesector en in de marketing 
te hebben gewerkt in Den Bosch, 
Amsterdam en Alphen a/d Rijn. 

Met alle werkervaring en levens-
lessen die ik nu bij elkaar heb 
opgedaan zou ik vooral nog willen 
besluiten met een mooi stemadvies 
voor de komende verkiezingen. Ik 
geloof namelijk dat de grote bedrij-
ven zich prima zullen redden, maar 
dat we er goed aan doen om ook 
eens te kijken naar partijen die zich 
inzetten voor waardevolle onder-
steuning in de maatschappij. Want 
de prachtige verenigingen, scholen 
en andere voorzieningen maken het 
in ons Tongelre mede mogelijk dat 
het hier goed wonen is. 

Wie dat zeker zal beamen is ons pap, 
Jan van Rooij. Hij is de gelukkige aan 
wie ik de wisselpen doorgeef.

Samen met Astrid op vakantie in Vietnam, vorig jaar in Halong Bay.
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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

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 

GRATIS
PROEFLES

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



Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Fluiteend
In veel Chinese restaurants
is de fluiteend wel bekend
ze staan er vaak op het menu
als… Fluitjes van een cent.

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.
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Vanaf februari start de bloei van 
de eerste stinzenplanten. Stinzen-
beplanting vindt u veelal rondom 
oude buitenplaatsen en boerenhoe-
ves. Deze planten zijn vanwege de 
aantrekkelijke bloei naar Nederland 
gehaald en zijn een verrijking voor 
de natuurlijke tuin. 

Stinzenplanten zijn vaak bol- of 
knolgewassen, die van oorsprong in 
de natuur groeien van Midden- en 
Zuid-Europa. Vanaf de late mid-
deleeuwen werden deze planten 
verzameld en meegenomen om de 
tuinen rondom kastelen en landhui-
zen te verfraaien. Een stins is een 
Fries woord dat gebruikt wordt om 
een burcht of een landhuis mee aan 

te duiden. Bewoners van stinzen 
konden het zich permitteren voor-
jaarsbloeiers rondom hun huis te 
planten, vandaar de naam stinzen-
planten. Hoewel deze planten van 
nature meestal niet in Nederland 
groeien, hebben ze zich prima we-
ten te handhaven in het hollandse 
klimaat. Ze kunnen heel standvastig 
zijn en er zijn voorbeelden van plek-
ken waar het landhuis inmiddels is 
verdwenen maar de stinzenplanten 
rondom nog elk jaar in bloei staan.

Planten die tot de stinzenplanten 
worden gerekend zijn onder andere 
sneeuwklokje, sterhyacint, winter-
akoniet, boerenkrokus, lenteklokje, 
bos- en gele anemoon, vingerhelm-
bloem, wilde narcis, kievitsbloem, 
lelietje-van-dalen en knikkend 
vogelmelk. Het zijn vrijwel al-
lemaal echte voorjaarsboden, die 
vanaf februari kunnen bloeien. 
Dat deze soorten zo vroeg bloeien 
heeft een reden. De standplaats van 
stinzenplanten is als ondergroei in 
een bos- of parkachtige omgeving. 

Zolang als de bomen geen blad 
hebben vangt de bodem nog het 
meeste licht. De plantensoorten in 
de ondergroei zorgen er daarom 
voor dat ze in het voorjaar zo snel 
mogelijk hun levenscyclus van bloei 
en zaadvorming hebben voltooid, 
voordat het bladerdek in de boom-
kronen sluit. Daarna wordt het voor 
de planten te donker om veel ener-
gie uit het daglicht op te slaan. Veel 
stinzenplanten sterven na de bloei 
bovengronds af en overleven onder 
de grond tot de volgende lente.

Een bijzondere stinzenplant is de 
gevlekte aronskelk, Arum italicum. 
Deze plant komt al in het najaar te-
voorschijn met grote bladeren voor-
zien van een witte aderstructuur. De 
bladeren blijven in de winter aan de 
plant en zijn prima bestand tegen 
vorst. In het vroege voorjaar komt 
een bloem tevoorschijn. Deze heeft 
de typische aronskelkvorm: een aar 
van kleine bloemetjes met een groot 
schutblad erom heen. Aan het einde 
van de bloei sterven de bladeren af 
en ontwikkelt de bloemaar zich tot 
een kolf met rode bessen. Deze blijft 
tot in de zomer staan.

Tuintip van februari: Stinzenplanten
Door Jeroen Soontiëns



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

Vleermuisverblijf
In de zomer vliegen er vanaf de 
schemer allerlei vleermuizen rond 
onze huizen en dat is maar goed 
ook, want die vangen duizenden 
muggen weg. 
Overdag houden ze zich schuil in 
spouwmuren of in holtes van bo-
men of speciale vleermuiskasten.
Maar in de winter houden ze een 
winterslaap, vaak op plekken die 
wij niet weten. Tussen de pannen 
en het dakbeschot, op zolder, of 
in kerken en grotten. Er zijn zelfs 
Tongelrese bewoners die een spe-
ciale kelder hebben gebouwd voor 
dit vliegende zoogdiertje.

Wist je dat er in het Groendomein 
Wasven een heus winterverblijf 
voor vleermuizen ligt.
Het bouwwerk, gemaakt van grote 
rioolbuizen met aan de uiteinden 
grof gemetselde wandjes, is een 
aantal jaren geleden gebouwd. 
De vraag is natuurlijk of deze over-
winterplaats wordt gebruikt?

We weten uit onderzoek dat het 
soms best een tijdje kan duren.
Er is op 29 december 2018 onder-
zoek gedaan door iemand van de 
vleermuiswerkgroep Brabant.
Deze club houdt tellingen in alle 
geregistreerde winterverblijven in 
Brabant.

Het is een heel eind kruipen, een 
metertje of achttien, tot het einde 

van de buis, waar op die plaats 
de grof gemetselde muren staan. 
Vleermuizen kruipen hier weg in 
spleten en gaten, dat is tenminste 
de bedoeling.
De eerste vleermuis is gespot en 
daarbij is het gebleven. Het betreft 
een ’groot-oor vleermuis’.
Deze zal, als hij of zij de winter 
goed doorstaat, zijn overwinter-
plaats doorvertellen aan andere 
soortgenoten en er wordt door het 
beestje een geur achtergelaten.

We hebben tevens nog wat tips 
gekregen om het winterverblijf te 
optimaliseren voor het volgende 
jaar, zoals: het plaatsen van zo-
genaamde wegkruipstenen en het 
verhogen van de luchtvochtigheid 
door op bepaalde plaatsen gaten 
te boren.
Daarna hopen we natuurlijk op 
nog meer overwinteraars, wat we 
bij de volgende wintertelling hope-
lijk gaan zien.

Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek
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momenten met
Hart, ziel en handen

annie en jan
door Wim van de Wiel, 
vrij naar Toon

„Als ik, Toon, mensen namen geef 
noem ik ze vaak Annie en Jan. Punt! 
Uit! Jan en Annie. Natuurlijk kan 
ik gaan zitten nadenken en tenslotte 
uitkomen bij hele dure namen, maar 
dat is me te gezocht, dat leidt af.
Op Annie en Jan kun je bouwen. Ik 
kan niet uitleggen hoe dat komt. 
Als ik dat wel zou kunnen, had ik 
ze waarschijnlijk niet zo genoemd, 
maar ik hou meer van dingen die ik 
niet uit kan leggen dan van dingen 
die ik kan verklaren. Dus Annie en 
Jan. 
Annie voor mij het duidelijkst: daar 
is geen speld tussen te krijgen. An-
nie is alles, kan alles, wil alles, doet 
alles, heeft alles. Kan op de troon 
zitten en op het toilet, kan in het 

gras liggen en op het dak, is niet dik 
en niet dun, niet hoog en niet laag, 
niet rijk en niet arm. Annie is Annie. 
Ze is overal en nergens. Ze kan je 
een loer draaien en is hoogst be-
trouwbaar. Ze is vroom en dan weer 
mondain, nederig en trots, zinnelijk 
en onzinnelijk, ze is naaldhak en 
klomp, netkous en wollen sok. Annie 
kan verkeren in de betere kringen en 
in de sloppen. Ze racet in haar au-
tootje en duwt het wagentje van de 
gehandicapte. Ze loopt te joggen in 
het veld en ze maakt poppenkleertjes 
voor arme kinderen. Annie kent de 
juiste tijd voor alles wat ze doet.”

Tja, waar tref je zo’n vrouw, eerlijk 
gezegd zou ik het niet weten, maar 
toch zijn er dames zoals zij ook in 
jouw en mijn omgeving. Ongetwij-
feld herken je een dergelijk karak-
tervolle vrouw in jouw familie of 

kennissenkring: Een persoon die 
even de toon zet, die de kern van 
de situatie weet aan te voelen en al 
snel problemen weet te ontrafelen.
Zij weet de sfeer te proeven en rust 
te brengen met een paar juiste 
woorden. Zij kan een ander weer 
zelfvertrouwen geven, zodat er 
opnieuw een blos op de wangen 
verschijnt.
Zonder op te willen vallen is zij 
opvallend, je herkent haar meteen 
ook al zegt of doet zij ogenschijn-
lijk niets.
Voor mij is zij aanwezig als een 
stille kracht. 
Annie is er, dat is genoeg.

„Eén verzoekje heb ik: als u haar 
ziet, wilt u haar dan vooral vragen 
of ze de groeten doet aan Jan, samen 
met wie ze alles kan.”

12
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politie Update
Geachte wijkbewoner, 
Na een toename van woninginbraken rondom de 
feestdagen komt er weer een periode aan waarbij de 
inbrekers vaker op pad gaan. Carnaval! Tijdens deze 
periode, blijkt uit het verleden, is er ook een stijging 
van het aantal woninginbraken. 

Hoe voorkomt u een inbraak in uw woning?
Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. Anderen 
moeten met hun vingers van uw spullen afblijven. En u 
wilt niet dat iemand anders in uw woning kan komen. 
Hieronder staan tien tips waarmee u inbrekers buiten-
houdt. Het zijn eenvoudige tips die het inbrekers erg 
moeilijk maken bij u in te breken.

Is er toch bij u ingebroken? Doe altijd aangifte!
Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken! De politie 
kan de daders en uw gestolen spullen alleen opsporen 
als u aangifte doet. Maak een afspraak via telefoon-
nummer 0900 – 8844 voor het doen van aangifte.

Betrapt u een dief?
Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. 
Noteer het kenteken van de verdachte auto of het 
signalement van de verdachte persoon. Geef dit door 
aan de politie. Blijf rustig. Neem geen risico’s! Meld uw 
naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan 
de hand is.

Tien tips om diefstal te voorkomen
1  Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en 

deuren. Kijk op de website van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen® voor advies www.politiekeurmerk.nl.

2  Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. 
Draai de sleutel minimaal één keer om. Zo kunnen 
inbrekers uw deur niet met een stukje plastic open-
maken. Haal de sleutel altijd uit het slot. Hiermee 
voorkomt u dat een inbreker met een handigheidje 
de sleutel aan de binnenkant kan bedienen.

3  Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen 
verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Plaats 
buitenlampen.

4  Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen 
andere dingen die een inbreker als opstap kan ge-
bruiken.

5  Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een 
sleutelbos met uw adres verliest, kan iedereen uw 
huis in.

6  Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek 
buiten uw huis. Inbrekers kunnen gemakkelijk 
bedenken waar u uw sleutel verstopt.

7  Leg geen kostbare spullen in het zicht. Berg laptops, 
sieraden, ipads etc. veilig op.

8  Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u 
afgelegen? Denk dan eens aan een alarmsysteem of 
een kluis.

9  Komt u een paar dagen, of langer, niet thuis? Vraag 
dan uw buren, uw familie of vrienden om de post 
op te ruimen. Zorg dat uw huis eruitziet alsof er 
iemand thuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor uw 
verlichting.

10  Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En 
schrijf niet op Face book dat u bijvoorbeeld met 
vakantie bent. En natuurlijk ook niet op Twitter of 
andere sociale media.

Met vriendelijke Groeten, 
Ronald van de Heuvel
Wijkagent Doornakkers/Tongelrese Akkers

Telefoon politie 0900-8844 
telefoon politie bij spoed 112

Spreekuur ’t Hofke-Geestenberg
Als politie hebben wij (Joost Verhoeven en Ronald 
van den Heuvel) een spreekuur afwisselend in ’t Oude 
Raadhuis en Orka.

Elke 1e woensdag van de maand houden we een 
spreekuur van één uur, van 14.30 uur tot 15.30 uur. 
Hieronder de datums.

6 maart van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

3 april van 14:30 - 15:30 uur ORKA

1 mei van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

5 juni van 14:30 - 15:30 uur ORKA

3 juli van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

7 augustus van 14:30 - 15:30 uur ORKA

 4 september van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

2 oktober van 14:30 - 15:30 uur ORKA

6 november van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

4 december van 14:30 - 15:30 uur ORKA



Manicure met CND Shellac 
& Wassen knippen of stylen van je haar

t.w.v. @ 66.00 valentijnsaanbieding nu ¢ 56.00

Voor HEM en HAAR

Een heerlijke basis gezichtbehandeling 
& Styling van je haar

t.w.v. @ 62.50 valentijnsaanbieding nu ¢ 52.50
Een heerlijke Rugmassage met verzorgende 

vitamine E oil en rug pakking 
& Wassen knippen drogen van je haar

t.w.v. @ 63.00 valentijnaanbieding nu ¢ 53.00

’t Hofke 137 | Eindhoven 
040 2812764

info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!

De acties zijn cadeaubonnen en kunnen bij ons in de zaak gekocht en opgehaald worden.

Valentijn Verwenpakket bij
van der Heijden kappers & Beautysalon Esmay



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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De geschiedenis van carnaval 
De Egyptenaren, Romei-
nen en Grieken vierden een voor-
jaarsfeest. Dit feest was bedoeld 
om boze wintergeesten te verjagen 
en om de lente te verwelkomen.
De Romeinen verkleedden zich bij 
hun voorjaarsfeest. Het was een 
offerfeest voor Saturnus, de god 
van de landbouw. Het was een 
feest dat ook drie dagen duurde 
en waarbij ook veel gegeten en ge-
dronken werd. Alle slaven waren 
met het feest voor Saturnus drie 
dagen vrij. Ze mochten zelfs drie 
dagen voor heer spelen en werden 
bediend door hun eigen heer!

De oude Germanen hadden in de 
winter een moeilijke tijd. Ook zij 
vierden in het voorjaar een feest 
omdat de zon weer langer was 
gaan schijnen, de natuur weer 
begon te leven en de koude win-
ter eindelijk voorbij was. Het 
waren vaak lichtfeesten en feesten 
om de goden te vragen om een 
voorspoedige oogst. De boze 

geesten werden verjaagd met mas-
kers en harde geluiden (ratels) bij 
hun gezangen, dansen en optoch-
ten. Toen Europa in latere tijd 
werd bekeerd tot het christendom, 
wilde de kerk de heidense fees-
ten niet zomaar verbieden. Dan 
zouden de oude Germanen alleen 
maar in opstand komen. Het oude 
midwinterfeest dat eind december 
werd gevierd werd ’omgedoopt’ 
tot het kerkelijk kerstfeest en het 
carnavalsfeest kwam voor de vas-
tentijd, de 40 dagen voor Pasen. 
Zo kregen de heidense feesten een 
christelijk tintje.

Nu is het een katholiek (volks)
feest dat gehouden wordt om het 
er nog even goed van te nemen 
vóór de vastentijd begint. De dins-
dagavond, voordat de vastentijd 
begint, noemen we Vastenavond. 
Maar ook wel ’Vette dinsdag’. In 
de Rooms-Katholieke kerk vond 
men dat vasten belangrijk was 
voor het katholieke geloof. In 
de bijbelverhalen staat dat ook 

Jezus 40 dagen in de woestijn had 
gevast. Tegenwoordig is het vasten 
voor de Katholieken niet meer zo 
heel belangrijk, maar vroeger wel. 
Kinderen hadden een vastentrom-
meltje, waar ze de snoepjes in 
deden die je normaal op een dag 
wel eens kreeg. Aan het eind van 
de vasten werd het trommeltje dan 
leeg gegeten.  

Carnaval is een feest van drie of 
vier dagen. Omdat de mensen 
vroeger eigenlijk niet zomaar 
feesten op straat mochten vieren, 
verkleedden ze zich tijdens het 
carnaval en deden maskers op. 
Dan kon je lekker gek doen en 
dingen zeggen of schunnige liedjes 
zingen en niemand herkende je. 
Ze dreven de spot met de rijkere 
en belangrijkere mensen en ge-
beurtenissen in de stad die in hun 
ogen niet klopten, belachelijk of 
oneerlijk waren.

Winnaar Januarinummer:
Lauri van Loon, Radiostraat 27.

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?

Nog een paar weken en dan is het weer 
carnaval, maar weten jullie eigenlijk wel 
waarom carnaval gevierd wordt? 
Je kunt het hieronder lezen. Heb je zin om 
alvast in de stemming te komen en een 
masker te maken? Ga naar: www.youtube.
nl. Tik in: je eigen masker maken klokhuis. 
Je krijgt een filmpje waarin stap voor stap 
wordt uitgelegd hoe je een masker kan 
maken. Veel plezier! 



 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

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

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
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Op 19 december 2019 is het 100 
jaar geleden dat harmonie L’Entrée 
Joyeuse is opgericht, de grondlegger 
van het Eindhovens Muziekcollec-
tief. In de aanloop naar dit jubileum 
belichten we telkens een deel van 
de geschiedenis. Dit keer de Tweede 
Wereldoorlog: hoe verging het de 
harmonie in die jaren?
Voor dit artikel hebben we gespro-
ken met Jos Swinkels, één van de 
oudste leden van onze harmonie. 
Gelukkig heeft hij een fenomenaal 
geheugen en een grote interesse en 
kon hij dus heel veel vertellen over 
zelfs de oorlogsjaren en vlak erna. 
Als een echte muzikant kent hij wel 
alle muziekstukken na drie keer 
spelen uit zijn hoofd, maar is hij 
minder goed in namen. Gezichten 
en instrumenten weet hij dan wel 
weer feilloos op te noemen!

Jos werd in 1948 officieel lid van 
de harmonie. Daarvoor speelde hij 
al mee, eigenlijk vanaf zijn 9de. En 
zijn inspanningen voor de harmonie 
gaan nog verder terug. Bij het begin 
van de oorlog besloot het bestuur 
van de harmonie dat allereerst de 
gehele administratie moest verdwij-
nen. Daar stond veel persoonlijke 
informatie in en men wilde voor-

komen dat dit in de handen van 
de Duitsers belandde, alles kon 
immers tegen je worden gebruikt. 
In die jaren waren de mensen bang 
en hadden helemaal geen zin in het 
maken van muziek. Daar kwam bij 
dat niemand lid wenste te worden 
van de ’Kulturkammer’, een door de 
Duitse bezetter ingestelde organisa-
tie, in Nederland voluit de Neder-
landsche Kultuurkamer geheten. 
Dit hield in dat elk orkest moest 
beschikken over een goedgekeurd 
repertoire om in het openbaar op 
te mogen treden. Het moest lid zijn 
van de Kultuurkamer en moest een 
zogenaamde ’stijlvergunning’ heb-
ben. Hiermee werd het bijvoorbeeld 
onmogelijk Amerikaanse muziek uit 
te voeren.
Dit alles was aanleiding om te stop-
pen met spelen totdat de situatie 
was verbeterd of de oorlog voorbij 
was. Er moest een goede plek voor 
de instrumenten van de harmonie 
worden gezocht. Die werd gevonden 
bij de Korenbeurs aan de Tongelre-
sestraat, het café waar de harmonie 
ook repeteerde. Onder het toneel 
van de Korenbeurs was een ruimte, 
maar de toegang was een probleem. 
En daar kwam Jos in beeld: hij was 
klein genoeg om door een gat onder 

het toneel te kruipen. Nadat de 
instrumenten werden schoonge-
maakt, pakte Jos ze aan en verpakte 
ze zorgvuldig in juten zakken. Daar 
hebben de instrumenten de oorlog 
doorstaan.
Toen duidelijk werd dat het einde 
van de oorlog naderde, werden 
voorbereidingen getroffen om 
meteen weer te kunnen spelen. Via 
via werd iedereen geïnformeerd 
over de plannen en Jos werd weer 
onder het toneel gestuurd om de 
instrumenten tevoorschijn te halen. 
Na een goede schoonmaak werden 
ze meteen bij de bevrijding gebruikt. 
Op 18 september 1944 liep de 
harmonie over de Tongelresestraat 
om de bevrijding te vieren! En Jos 
speelde mee op zijn trompet.
Wilt u de harmonie weer eens 
horen spelen? Op 23 maart is er een 
reünistenconcert. De volgende keer 
vertellen wij u daarover meer.

harmonie in oorlogstijd



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!
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Op 7 januari heeft het Leefbaar-
heidsteam ’t Hofke weer vergaderd. 
Hier vindt u een korte samenvatting 
van wat er tijdens deze vergadering 
o.a. is besproken.

Politie en Veiligheid
De wijkagent vertelt dat het aantal 
inbraken de afgelopen maanden 
helaas flink is toegenomen. Ook zijn 
er meldingen van auto-inbraken, 
autodiefstallen en vuurwerkoverlast 
geweest.

Tijdens de laatste maanden van het 
jaar was er veel vuurwerkoverlast. 
De wijkagent dringt erop aan om 
overlast te blijven melden, omdat 
er met meer meldingen eerder actie 

ondernomen kan worden.
Melden kan telefonisch, online 
(www.politie.nl) en via de BuitenBe-
terApp.
Niet alleen vuurwerkoverlast, maar 
ook andere overlast of verdachte si-
tuaties kunnen op dezelfde manier 
worden gemeld.

Buurthelden
Na de officiële opening op 15 janu-
ari kunnen we de Buurthelden op 
16 februari in de middag tegenko-
men in de wijk. De actie van die dag 
richt zich op (het voorkomen van) 
woninginbraken.

De andere twee actiedagen zullen 
plaatsvinden in april en mei.

AED
Dankzij de inzet van een aantal 
actieve bewoners is er een nieuwe 
AED geplaatst in de wijk tussen de 
sporen. Hierdoor is het mogelijk 
om, vanaf verschillende plekken 
in de wijk binnen zes minuten een 
AED te bereiken.
Voor meer informatie over AED en 
reanimatie: www.hartveilig.nl.

Volgende vergadering
Op 18 februari om 20.00 uur in 
het Oude Raadhuis is er weer een 
vergadering van het Leefbaarheids-
team. U bent van harte welkom om 
vrijblijvend aan te sluiten, aanmel-
den is niet nodig.
Heeft u punten voor deze 
vergadering? Dan kunt u deze 
e-mailen naar leefbaarheidsteam.
hofke@gmail.com.

leefbaarheidsteam
Notulen vergadering Leefbaarheidsteam 7-1-2019

Juliëtte van Deutekom uit Gemon-
de is per 1 januari 2019 benoemd 
als het nieuwe jeugdbestuurslid 
van Waterschap De Dommel. Op 
21 december 2018 werd zij door 
watergraaf Peter Glas geïnstal-
leerd. Juliëtte volgt Nine van 
Hemert op die sinds 2016 jeugd-
bestuurslid was. Juliëtte gaat zich 
zowel landelijk als voor De Dom-
mel inzetten om jongeren meer te 
betrekken bij water, waterbeheer 
en het waterschap.

Juliëtte van Deutekom is 17 jaar 
en zit op Gymnasium Beekvliet in 

Sint-Michielsgestel. Ze houdt van 
vakanties, schaatsen, zit op aikido 
en bij een boekenclub. Juliëtte: 
„Ik houd van samenwerken en 
heb vaak creatieve ideeën. Deze 
vaardigheden wil ik graag verder 
ontwikkelen en inzetten om jon-
geren waterbewust te maken als 
jeugdbestuurslid van Waterschap 
De Dommel. Ik heb er zin in om 
aan de slag te gaan!”
 
Rol van het jeugdbestuur
Het jeugdbestuurslid van Wa-
terschap De Dommel is de 
jongerenambassadeur in het 
Dommelgebied. Ook is zij ver-
tegenwoordigd in het landelijk 
jeugdwaterschap. Dit is een initi-
atief van de gezamenlijke water-
schappen om jongeren in Neder-
land te betrekken bij waterbeheer 
in eigen land. Want niet alleen 
hebben de beslissingen die wa-
terschappen nemen op het gebied 

van waterbeheer directe gevolgen 
voor de jongeren van nu, ook 
liggen er in de nabije toekomst 
grote uitdagingen voor een nieuwe 
generatie waterdeskundigen.

Waterschap De Dommel is de 
waterpartner in Midden-Brabant. 
Samen met anderen werken we 
aan droge voeten, voldoende en 
schoon water. We dragen actief bij 
aan een gezonde, mooie, veilige, 
natuurlijke en duurzame leefom-
geving. Een leefomgeving waarin 
mensen graag wonen, werken en 
recreëren met goede condities 
voor ondernemers.  
 
Wij zijn een moderne functionele 
overheid, steeds met oog voor wat 
de samenleving van ons vraagt. 
Onze aanpak is ondernemend, 
innovatief en van hoge kwaliteit. 
We realiseren onze doelen tegen 
zo laag mogelijke maatschap-
pelijke kosten, met een optimale 
balans tussen mens, omgeving en 
economie.

Nieuw jeugdbestuurslid bij 
Waterschap De Dommel



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

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

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

het Steunpunt 
uitkeringsgerechtigden 
eindhoven gaat verhuizen

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft 
informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken 
heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid 
of bijstand. Het Steunpunt is 32 jaar gevestigd geweest 
aan de Kempensebaan 80. Per 1 februari a.s. is het 
verhuizd naar de Strijpsestraat 146, 5616 GT Eindho-
ven. Om van het spreekuur (maandag t/m donderdag 
van 9.30 uur tot 12.30 uur) gebruik te kunnen maken, 
dient er telefonisch een afspraak te worden gemaakt. 
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 040-2455300. 
Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke 
organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er 
zijn dan ook geen kosten verbonden aan de geboden 
hulp. Meer informatie kunt u lezen op de website: 
www.steunpuntuitkeringen.nl.

Fibromyalgie

Wat is fibromyalgie? In deze lezing vertelt de 
reumatoloog symptomen, oorzaak en behandeling 
van deze vorm van reuma. Wilt u meer weten over 
fibromyalgie? Kom dan naar de lezing:

Fibromyalgie 
Donderdag 14 maart 19.00 – 21.30 uur

Spreker: dr. Kuntzel reumatoloog in het Máxima 
Medisch Centrum in Eindhoven 

De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk. 
Ook nietleden zijn welkom. Wel graag aanmelden: 
liefst vóór maandag 8 maart bij onze gastvrouw 
Greet: 06 83 40 78 50 

Locatie: Auditorium, Máxima Medisch Centrum, 
Ds Th. Fliednerstraat 1, Eindhoven

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



wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

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 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), 
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.

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.

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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Activiteiten agenda februari t/m juni 2019

Filmavond vrijdag 15 februari 19.30 - 23.00 uur

Carnavalsavond vrijdag 1 maart 20.00 - 23.30 uur

Filmavond vrijdag 15 maart 19.30 - 23.00 uur

Fietstocht voor jong en oud zondag 7 april 12.30 - 17.00 uur

Liedertafel zondag 14 april 14.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 19 april 19.30 - 23.00 uur

Paasbrunch 2e Paasdag, 22 april 11.30 - 13.00 uur

Filmavond vrijdag 17 mei 19.30 - 23.00 uur

Avondwandelvierdaagse 20 t/m 23 mei 18.00 - 19.00 uur

Avondfietsdriedaagse voor jong en oud 27 t/m 29 mei 18.00 - 19.00 uur

Pinkstermarkt, 2e Pinksterdag maandag 10 juni 12.00 - 17.00 uur

Muziek/kletsavond vrijdag 14 juni 20.00 - 23.30 uur

Filmavond vrijdag 21 juni 19.30 - 23.00 uur

Carnavalsfeest 
Een daverende opening van het carnaval op vrijdag 
1 maart en dat in de vertrouwde omgeving van 
’t Oude Raadhuis. Hoe kun je nog beter in de juiste 
stemming komen? En op vrijdag is Aswoensdag nog 
lekker ver weg. Komt dus allen. We beginnen om 
20.00 uur en het spektakel eindigt om 23.30 uur. 
Dus tijd zat om te herstellen voor al die dagen die 
nog volgen, waar jullie dan ook mogen zijn. 

Gezellige filmavond met hapjes en 
drankjes
Op vrijdagavond 15 maart 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 lek-

kere zelfbereide hapjes die passen bij de film. 
In ’Hasta la Vista!’ (2011) zijn drie vriendinloze 
Belgische jongens hun maagdenleven zat. Onder het 
mom van een wijntour reizen de drie naar Spanje om 
daar verandering in te gaan brengen. Niets zal hen 
tegenhouden. Zeker niet het feit dat de eerste blind 
is, de tweede in een rolstoel zit en de derde volledig 
verlamd is.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige 
avond: 19 april, 17 mei en 21 juni.

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

schrijf dit 
vast in je
agenda!
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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

activiteiten bij Orka

Heeft u zin om samen met wijkgenoten te lunchen? 
Dat kan!

Elke woensdag serveren Christien en Mirella tussen 
12.00 uur en 14.00 uur een heerlijke lunch voor 
€ 2,50 per persoon.
Schuif gewoon een keer aan en proef de gezelligheid 
van het samen eten en buurten. Elke week proberen we 
er weer iets moois van te maken. Soms met een soepje, 
soms met een lekker gerechtje bij het broodje.
En natuurlijk met een lekker kopje thee of koffie om de 
maaltijd compleet te maken.
Jong of oud, iedereen is van harte welkom. Heeft u een 
goede vriendin of een aardige buurman, ook die is van 
harte welkom.
Komt u ook volgende week woensdag?

Tot ziens, 
Christien en Mirella

Woensdagmiddag 
Elke woensdagmiddag ORKA Ontmoet van 12 tot 
14 uur. Een gezellige lunch voor slechts €2.50. 
U kunt gewoon aan komen schuiven.

Woendagavond
Elke 2e woensdag van de maand om 19.00 uur 
Cook4U. Jongeren koken vanaf 17.30 uur een 
3-gangenmenu voor gasten. 
Voor Cook4U moet je je wel even van tevoren aan-
melden i.v.m. beschikbare plekken. Dit doe je via 
cook4u.orka@gmail.com. Je krijgt zo snel mogelijk 
reactie op je mail.

Donderdagavond
Elke donderdagavond effe een Bakkie doen bij 
Bakske Doen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar! Iedereen is welkom om aan te schuiven voor 
een gezellig gesprek. 
Interesse in een activiteit bij Orka? 

Interesse om mee te doen met een van boven-
staande 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! 

Agenda
orka 
ontmoet!

Christien en Mirella rechts op de foto
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Altijd al toneel willen spelen?
Wijkgenoot John Minkjan wil zijn passie voor 
regisseren weer oppakken en een spelersstuk 
gaan repeteren met wijkgenoten. Het stuk 
heet Avondrood en speelt zich af in een 
verzorgingstehuis. Het is een stuk met een 
lach en een traan en ruimte voor spelers om 
hun rol vorm te geven. 
Interesse? Mail even naar info@orkacentrum.
nl. We beginnen op heel korte termijn en 
willen medio oktober het stuk gaan spelen 
voor publiek.
John was eerder al verantwoordelijk voor 
het verhaal en de regie van de kerstshow, 
hiernaast nog een foto daarvan.

Vinyl party: 
Zaterdagavond 16 maart v.a. 20.30 uur
Lekker losgaan of juist rustig genieten met vrienden 
en wijkgenoten van de beste platen die op vinyl zijn 
uitgebracht. 

Onze Vinyl DJ heeft de beschikking over 1500 singles. 
In de platenkoffers kun je zelf op zoek gaan naar die 
ene speciale single.

Nieuwe 
activiteit

Woensdagavond 13 februari én 13 maart
Cook4U heeft elke keer 24 tot 30 gasten. Super, deze 
enthousiaste en dankbare gasten in ons Cook4U res-
taurant, dat van 19.00 tot ca 21.00 uur geopend is! 
Met maximaal 10 jonge koks (van 11 tot 18 jaar) 
en 5 begeleiders maken we vanaf 17.30 uur elke keer 
weer een ander 3-gangenmenu klaar.
We hebben nog plek voor ca. 3 jonge koks. Ken je 
iemand die wil leren koken, of gewoon gezellig mee wil 
doen? Geef je op via Cook4u.orka@gmail.com
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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!



Gezellige naaisters gezocht voor 
een leuke club in ’t Oude Raad-
huis in Tongelre. Elke vrijdag-
morgen, met uitzondering van de 
schoolvakanties, is er van 9.30 tot 
11.30 uur een naaiclubje actief in 
’t Oude Raadhuis.  

Vanaf februari zijn we op zoek 
naar wat nieuwe dames, dus wil 
je graag naailes in de buurt: in dit 
clubje zijn nog enkele plaatsten 
vrij. Naaimachines zijn aanwezig, 
er wordt gewerkt met patroon-
boeken, er wordt advies gegeven, 
maar iedereen mag vrij werken.
 

Kosten: € 20,00 per maand. 

Informatie: 
Tiny Kuijpers 
06-40596512.

gezellige naaisters gezocht!

Tongelre is een kampioen rijker, een 
wereldkampioen wel te verstaan, 
Raymond van Rhee. Op de Mondial 
in Zwolle is hij wereldkampioen 
geworden met een bijzondere agaat 
groenling. 
Duizenden fokkers van kooi- en 
volièrevogels uit alle werelddelen 
komen jaarlijks op de Mondial bij-
een om elkaar te ontmoeten, vogels 
te vergelijken en om vogels tentoon 
te stellen, in de hoop een prestigi-
euze prijs te winnen. Dé bekroning 
van een fokseizoen. 
Van 11 t/m 13 januari 2019 was 
het aan Nederland de eervolle taak 
om namens Confédération Orni-
thologique Mondiale de Mondial 

te organiseren. De IJsselhallen in 
Zwolle waren het toneel van 25.000 
vogels uit 26 landen met in totaal 
3000 deelnemers. 
En op deze tentoonstelling won 
Raymond dus met zijn vogel. Een 
zeer knappe prestatie. Hij behaalde 
94 punten, maar één punt minder 
dan het hoogst haalbare. 
„Het winnen van deze titel is erg 
bijzonder”, vertelt Raymond. „Ik 
weet niet of mij dit nog een keer 
gaat lukken, maar ik ga er wel voor. 
Voorlopig ga ik maar even genieten 
van deze titel”. 

Wereldkampioen in Tongelre
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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 17 februari 10.00 uur 
ds Henk Veltkamp
 Zondag 24 februari 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Oecumenische dienst, Jeugdkerk
 Zondag 3 maart 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Avondmaal en cantorij
 Zondag 10 maart 10.00 uur
ds Chris Mondt, Jeugdkerk
 Zondag 17 maart 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Vluchtelingenwerk

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

Oecumenische dienst 24 februari
Dit jaar vieren we de oecumenische ’Oosterhuis-dienst’ 
op 24 februari. Augustijner pater Paul Clement zal dan 
mede voorgaan en het projectkoor onder leiding van 
Karel Baken zal weer meewerken aan de dienst.

Agnosticisme en Godsbeelden 28 februari
In het vroege voorjaar beginnen we weer met ronde-
gesprekken over Godsbeelden. Vorig seizoen zijn we 
begonnen met de vraag of het vandaag de dag moge-
lijk is een op de tijd toegesneden geloofsbelijdenis te 
formuleren. Enerzijds wordt de behoefte gevoeld om 
uitdrukking te kunnen geven aan ons geloof, anderzijds 
willen we voorkomen dat dit statisch wordt of als een 
dogma wordt ervaren. Een hele uitdaging om aan de 
hand van bestaande belijdenissen te overwegen wat 
ons behulpzaam kan zijn. Welkom op donderdag 28 
februari, 20.00 uur, Ontmoetingskerk.

ZWO: sobere maaltijd op Aswoensdag 6 maart 2019
Het is een goede gewoonte geworden om de veertig-

dagen-tijd met elkaar te beginnen door een sobere 
maaltijd te delen op Aswoensdag. Ook vieren we een 
vesper samen. Dit jaar is de datum 6 maart. De sobere 
maaltijd begint om 18.00 uur. U kunt een vrije gift 
geven voor de onkosten van de sobere maaltijd. De 
meeropbrengsten zijn voor het Rwandaproject. 
Op deze Aswoensdag verdiepen we ons verder in 
Rwanda door een Rwandese kunstenares te ontmoe-
ten die al een heel aantal jaren in Nederland woont en 
werkt. 
Doet u mee? U kunt zich opgeven bij Agaath van 
Bergen (agaath.van.bergen@upcmail.nl), Dicky Zeilstra 
(dickyzeilstra@gmail.com) of Antje Dekker (aita.agdr@
kpnmail.nl). 

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 1e Kerstdag, 25 december 2018. Met het gedicht 
dat erbij werd voorgelezen.

Licht
dat de duisternis verdrijft
liefde die harten verwarmt
inspiratie om er te zijn 
voor de ander
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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:
12 januari, Mieke van Gestel-de Bont - 75 jaar

Dopen:
13 januari, Mikeyla Visser

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

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

in Memoriam 
Ria Franssen

Op 2e Kerstdag is op 78-jarige 
leeftijd onze trouwe bezorgster Ria 
Franssen aan een hersenbloeding 
overleden.
In Tongelre geboren en er ook 
nooit meer weggegaan. Geboren 
in de Balistraat, toen naar café 
de IJzeren Man op Den Bult, en 
daarna, omdat het café afgebroken 
moest worden, naar de Hofstraat 
waar zij altijd met plezier heeft 

gewoond. Ze was altijd in de weer 
voor mensen die hulp nodig had-
den, zoals poetsen bij en wandelen 
met ouderen. Ze was ook vrijwil-
ligster bij Dommelhoef waar ze al-
lerlei taken vervulde. Ons wijkblad 
Rond ’t Hofke rondbrengen in 
de Hofstraat was ook iets wat ze 
graag deed en vooral het ophalen 
van de zakjes met de jaarlijkse bij-

drage was samen met haar doch-
ter Monique weer een moment om 
te buurten bij de voordeur van veel 
bekenden in de Hofstraat.

Wij zullen Ria met haar altijd 
goede humeur missen. Haar doch-
ter Monique heeft laten weten dat 
zij de bezorging in de Hofstraat wil 
voortzetten.

Café De IJzeren Man



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



de Tongelrese
Keuken

Een gerecht om te smullen

Fisherman’s pie
 
Voor 4 personen

Ingrediënten
* 600 gram witvis, bij voorkeur kabeljauw
* 100 ml droge witte wijn
* 70 gram boter + extra voor het invetten
* 125 gram kleine champignons, in plakjes
* 1 el gehakte dille
* 125 gram gekookte gepelde garnalen
* 25 gram bloem
* 80 ml kookroom
* 600 gram kruimige aardappelen
* peper en zout.

Bereiding
1  Verwarm de oven voor op 180°C en vet een oven-

schaal in van 1,2 liter.
2  Leg de vis in de ovenschaal, voeg flink wat peper 

en zout toe, schenk de wijn erbij en strooi de dille 
erover.

3  Dek de schaal af met alu-folie en bak het 15 minuten 
in de voorverwarmde oven tot de vis makkelijk uiteen 
valt. Giet het vocht af en bewaar het voor de saus.

   Zet de oven op 220°C.
4  Smelt 10 gram boter in een koekenpan op middel-

hoog vuur, voeg de champignons toe en bak het  

5 minuten. Regelmatig roeren. Schep het op de vis en 
voeg de garnalen toe.

5  Verhit 35 gram van de resterende boter in een steel-
pan en roer de bloem erdoor.  
Verhit het mengsel al roerende 3-4 minuten, maar 
laat het niet bruin worden. 
Neem het mengsel van het vuur en schenk geleidelijk 
het bewaarde kookvocht toe. Blijf goed roeren.

6  Zet de saus op het vuur en breng dit langzaam en al 
roerend aan de kook tot het wat dikker is. 
Voeg de kookroom, peper en zout naar smaak toe en 
verdeel de saus over de vis.

7  Breng in een grote pan water met wat zout aan de 
kook, voeg de aardappels toe en kook het gedurende 
15-20 minuten. Giet ze goed af en stamp ze fijn. 
Breng op smaak met de resterende boter, peper en 
zout.

8  Schep of spuit de aardappels op de vis en saus en bak 
het gerecht in 10-15 minuten goudbruin.

Eet smakelijk
Clasine en Jack
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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



foto-impressie
Nieuwjaarsreceptie
op 6 januari 2019 in ’t Oude Raadhuis
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 ‘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
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!



Zoals u weet is in 2015 een 
gedeelte van ’t Karregat gereno-
veerd.
Dit betrof het gedeelte waarin 
Salto-school en Spilcentrum 
’t Karregat zijn ondergebracht.
Het is verworden tot een mooi 
open transparant en duurzaam 
gebouw met behoud van de ken-
merkende parapluconstructie.

Het commerciële gedeelte met 
daarin gevestigd Supermarkt 
Lidl is echter jammer genoeg 
achtergebleven en ziet er zeer 
gedateerd en sfeerloos uit.
Maar zoals nu de berichten zijn 
zit er toch beweging is.
Er is aan Lidl namelijk vergun-
ning verleend voor tijdelijk ge-
bruik van een pand op Sectie C.

Zoals het er op dit moment naar 
uitziet zal deze tijdelijke winkel 
in de tweede helft van maart de 
deuren openen voor een periode 
van minstens een jaar.
In deze periode zal ’t Karregat 
verder worden gerenoveerd en 
zal er een grote moderne nieuwe 
Lidl in terugkomen.
Uiteraard zullen wij u als wijk-
blad op de hoogte houden zodra 
er meer bekend is.

lezersinbreng
Als u een tip heeft over een 
bijzondere gebeurtenis of 
activiteit in uw omgeving die 
het vermelden in ons wijkblad 
waard is, kunt u dit doorgeven 
per mail: rondhethofke@gmail.
com. Wij nemen dan contact 
met u op.
Eventueel kunt u uw tip ook 
telefonisch doorgeven aan 
Jan Swinkels (040-2816186) 
of Sjaak Kommers 
(040-2812193).

Nieuws over ’t Karregat en lidl

buitenbeter: 
Voor een veilige en prettige 
leefomgeving

Melding openbare ruimte.
Doet een lantaarnpaal het niet? Ligt 
een stoeptegel los? Zie je ergens een 
fietswrak? Heb je een opmerking 
over het onderhoud van groen in je 
straat of een speelplek in je buurt? 

Of een idee om een probleem in de 
openbare ruimte op te lossen? Maak 
dan een melding openbare ruimte.
De meest effectieve manier om deze 

melding te doen naar de gemeente 
toe is met BuitenBeter.
In de volgende uitgave van ons 
wijkblad komen wij hier uitgebreid 
op terug.
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Wasvenbier: Een streekje los
Vanaf 1 februari heeft het Was-
ven een nieuw bier, genaamd ’Een 
streekje los’. Het bier is gebrouwen 
door de Stadsbrouwerij Eindhoven 
met rogge van het Wasven. 

Het is een oranje/rood bier, vol van 
smaak van 6,6%. Met toetsen van 
karamel en brood met een subtiel 
bittertje. De nasmaak is mooi mou-
tig en gebalanceerd met de hop, het 

heeft iets weg van bitterkoekjes, 
aldus de brouwer.
 Nieuwsgierig? Vanaf 1 februari 
op de tap verkrijgbaar in de gaste-
rij en op fles in onze winkel.

Expositie: schilderijen van 
Els Wijdemans
Vanaf 2 maart zijn de schilderijen 
van Els Wijdemans te bekijken bij 
het Wasven. Els heeft altijd al van 
kunst gehouden en is vanaf 2007 
zelf begonnen met schilderen. Els 
geeft aan: „Mijn stijl kenmerkt zich 
door het op een abstracte manier 
vorm geven aan op het gevoel geïn-
spireerde schilderijen gemaakt met 
acrylverf. Het schilderen is voor mij 

(meestal) werken met verschillende 
materialen en kleuren zonder dat 
ik een vooropgezet plan heb. Het 
schilderij ontstaat dan ook tijdens 
het schilderen.”
De expositie wordt geopend op 
2 maart en is te bekijken tot en 
met 28 april op de Overloop van de 
Wasvenboerderij. 
Nog tot en met 24 februari is 
de gecombineerde expositie van 
Constance Franzani (mozaïeken) en 
Marianne Knaapen (schilderijen) te 
zien.

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 Wasvenboerderij! 
Dit keer gaan we natuurklussen 
uitvoeren in het Groendomein 
Wasven. Er zijn nog wat snoeiwerk-

rondom de
Wasvenboerderij

Bij het Wasven leven en werken we met de seizoenen. 
Daarom zijn we in de koude wintermaanden al druk met 
de voorbereiding op de lente. Zin om mee te helpen? Er is 
genoeg te doen bij de natuurwerkochtend of NL Doet!

planning activiteiten januari & februari

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

Bakmiddag voor kinderen: Valentijn 13 februari 13:30 u De Schop

Natuurwerkochtend 16 februari 09:30 u De Schop

Natuurthema-avond jeugd: Winterslaap 
of niet? 22 februari 19:00 u De Schop

Expositie schilderijen van Els Wijdemans 2 maart tm 28 april De Overloop

NL Doet 16 maart 09:30 u De Schop

Open Dag Week van de Zorg 16 maart tussen 09:00 en 16:00 u Was-
venboerderij
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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

zaamheden te verrichten in de beu-
kenlaan en in het Wasvenbos staan 
ook wat klusjes op het programma.
Het zou geweldig zijn als je ook 
komt helpen onze gezamenlijke 
leefomgeving nog mooier te maken. 
Natuurlijk is gepaste kleding die bij 
het stoerdere werk hoort gewenst.
 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 
er koffie of thee met iets lekkers 
uit de Wasvenbakkerij. Voor meer 
informatie:natuurwerkgroep@
wasven.nl.

Natuur thema-avond jeugd: 
Winterslaap, of niet?
Op deze natuurthema-avond gaan 
we eens kijken welke dieren een 
winterslaap houden en welke niet 
en waarom eigenlijk niet? Ken jij de 
slaapkoppen uit de natuur? En dan 
weet jij ook of je de winterslaapquiz 
hebt gewonnen.
En we gaan een fotocollage maken 
met de dieren waarvan jij denkt dat 
die ook een winterslaap houden, 
of misschien wel lekker naar een 
warm land gaan, of zelfs een hele 
dikke jas aantrekken. Kom je ook 
naar deze leerzame avond waar je 
van alles over de natuur kan leren? 
 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 pp. Er is ook een 
mogelijkheid een strippenkaart te 
kopen. Een kaart kost € 10 voor 6 
keer deelname.

Bakmiddag voor kinderen
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.

NLdoet
Op zaterdag 16 maart doet het 
Wasven mee aan de grootste vrij-
willigersactie van Nederland: 
NLdoet. NLdoet zet vrijwilligers-
werk in de spotlights en nodigt ie-
dereen uit om een dagje de handen 
uit de mouwen te steken. Dat kan 
ook bij het Wasven met activitei-
ten in het groen en in de boerderij, 
zowel buiten als binnen. De activi-
teiten zijn te vinden op de site van 
NLdoet www.nldoet.nl, daar kunt u 
zich ook aanmelden.

 We starten om 09.30 uur in de 
Schop met koffie/thee en uitleg 
van de klussen. Rond de middag 
is er een heerlijke, gezamenlijke 
lunch en rond 15:00 uur ronden 
we de werkzaamheden af.

Open Dag Week van de Zorg
Tijdens de Week van de Zorg houdt 
ook Wasvenzorg open dag. Op 
zaterdag 16 maart kun je kennis 
maken met onze vakgerichte dagbe-
steding in de Wasvenboerderij. En 
meedoen is leuker dan alleen kij-
ken. Daarom kun jij meehelpen met 
koekjes maken in de bakkerij, na-
tuurkruiden oppotten in de tuinderij 
en een tafel indekken in de Gasterij. 

Misschien vind jij het wel leuk om 
hier te komen werken? Of ben je 
gewoon nieuwsgierig wat we alle-
maal doen in het Wasven? Iedereen 
is welkom. Onze vrijwilligers geven 
een demonstratie koffiebranden en 
kunnen je alles vertellen over onze 
vrijetijdsactiviteiten in de natuur. 
We zorgen voor een kopje koffie, 
thee of fris, natuurlijk met iets lek-
kers erbij. 
 We hopen je te ontmoeten op 
zaterdag 16 maart tussen 9.00 
en 16.00 uur. Mocht je een ander 
keer langs willen komen of heb je 
vragen? Neem dan contact op via 
zorg@wasven.nl of 040-7870709.

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.



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!



Het is zover! 
De werkzaamheden aan de speel-
tuin aan de Zwaluwstaartweg zijn 
op moment van schrijven in volle 
gang en we kijken reikhalzend uit 
naar het eindresultaat.
Er is nieuw speelzand gestort, het 
hek wordt uitgebreid, de nieuwe 
schommel én een duikelrek zijn 
inmiddels geplaatst. Het oude groen 
is verwijderd en zal binnenkort, 
afhankelijk van het weer, worden 
vervangen door nieuw, groen gras 
en natuurlijke spelaanleidingen als 
stapstenen, zwerfkeien en boom-
stammetjes. De contouren van de 
speelheuveltjes zijn al zichtbaar en 
de wilgentakken voor de hut zijn al 
in bestelling. Bijna dagelijks zetten 
we op onze facebookpagina een 

foto en een update. Misschien is de 
speeltuin, op het moment dat u dit 
leest, al helemaal af en wordt er al 
druk in gespeeld.
Dat de speeltuin is vernieuwd mag 
worden gevierd, vinden wij. 

Daarom organiseren we op zaterdag 
16 maart een feestelijke opening. 
Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom 
om te komen spelen en feesten in de 
speeltuin aan de Zwaluwstaartweg. 
Er zijn allerlei activiteiten voor jong 
en oud en natuurlijk ook bijbeho-
rende lekkernijen.

Van 25 februari tot 9 maart zijn het 
de collecteweken voor Jantje Beton. 
Wij lopen die weken ook rond met 
de collectebussen, want maar liefst 

de helft van de opbrengst gaat naar 
onze stichting! Met ons deel van 
het opgehaalde geld kunnen we nog 
meer activiteiten organiseren, zoals 
Pasen, Halloween, Sinterklaas en 
dergelijke.

Onze facebookpagina ’Speeltuin 
Zwaluwstaartweg’ is altijd up to 
date, je kan daar zien hoe de werk-
zaamheden (zijn) verlopen en welke 
activiteiten we organiseren.
Vragen, opmerkingen of suggesties 
zijn ook altijd via speeltuinzwaluw-
staartweg@hotmail.com welkom.

Tot ziens tijdens de collecteweken en 
op 16 maart!

Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg

Wat Wanneer Waar hinder

Slopen
Zo 17-02-2019 23.00 uur tot
Ma 18-02-2019 06.00 uur

Begin: Binnen Parallelweg 2, Helmond
Eind: Hofstraat 125, Eindhoven

Geluid
Trillingen
Stof

Slopen
Zo 17-02-2019 23.00 uur tot
Ma 18-02-2019 06.00 uur

Begin: Hofstraat 125, Eindhoven
Eind: Prof. Dr. Dorgelolaan 20, Eindhoven

Geluid
Trillingen
Stof

Werk aan het spoor

Binnenkort werken we bij u in de buurt aan het spoor. 
Omdat u dichtbij woont heeft u daar mogelijk last van. 

We houden u daarom graag op de hoogte, zodat u weet 
wat u kunt verwachten.
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bericht uit de
Speeltuin



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

tel: 06 10150651
tel: 040 2820544

Orteliusweg 14
Eindhoven
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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.  



P L U I Z E N N B N E L L E T S T S A V

S M P T N IJ E O E R I K f O M U E S L I

y E R E H K T R P H O O G Z W A N G E R

c E I V R E E A c S T O L S E L T I E E

H L E E O M E S K S L A D y S H A V E L

O O M R R P N R L M S A O T T R O A K K

L P G O B E L A S T I N G T R U c R T O

O E f O O E V E y E G N N P A O y I D S

G N S R N f W L I A N T I c L I M A x E

I E T L A S I IJ A D I D D S I A M M T E

S I R O R S L R S W O T y P E K A M E R

c Z O V T G N A G T R O O V H R L T G L

H M O E D E L O O S H E I D E A I E S IJ

L O P N B L O E M E N W I N K E L E N K

De overgebleven letters vormen een MUZIEKINSTRUMENT

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 februari 
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: VLEESVLIEG
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Hans Muskens
Strijlant 16

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

woordzoeker Februari

AFVALSTOF
ALSNOG
ANTICLIMAx
BELASTINGTRUC
BLOEMENWINKEL
BROODTROMMEL
CITROENSCHIL
DINGO
EERBEWIJS
EERLIJK
GEGROET
HEERSEND

HERTZ
HOOGZWANGER
HORDE
INFORMEREN
KALMTE
KELEN
LADYSHAVE
LAMMYCOAT
LEGES
MEELOPEN
MINISERIE
MOEDELOOSHEID

MUESLI
OLIEN
OMZIEN
ONGAARNE
OOGWIT
OPMERKEN
OPSLAGPLAATS
PLEIDOOI
PLUIZEN
PRIEM
PSYCHOLOGISCH
STAALWOL

STOLSEL
STROOP
STYLISTE
TRALIEHEK
TUNIEK
TYPEKAMER
VARIA
VASTSTELLEN
VEROORLOVEN
VOORTGANG
ZIJTAK
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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

Gratis introductieles 
ontspanningsyoga 

maandag 25 februari 
om 20.45 uur

 
Aanmelden en info:

Corina van Dommelen  
’t Hofke 59  

5641AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430

Mobiel: 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


