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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud
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maken van een
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naar 06-46031078
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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
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van de Redactie
Lentekriebels kennen we allemaal.
Ze beginnen meestal bij de eerste
zonnestralen. Na het donkere, soms
mistroostige weer worden we er helemaal blij van en willen we er volop
van genieten. Maar het probleem is,
die stralen zijn zo meedogenloos,
dat ze ons alle stofhoekjes, spinnendraden en onvolkomenheden
van ons huis laten zien zodat we
ons genoodzaakt voelen de handen
uit de mouwen te steken en actief
te worden. Er moet even een frisse
wind door het huis. Dat zijn niet de
gezelligste dagen, aan die aandrang wordt dan ook steeds minder
gehoor gegeven. Dat deed men
vroeger. Wij hebben zolang op de
zon gewacht en nu hij er is laten we
ons lekker door hem verwennen!
Het begrip zomerkriebels is
minder bekend en heeft niet van

die vervelende bijwerkingen. Deze
kriebels lokken ons de tuin in of,
bij gebrek daaraan, het balkon op.
We kijken welke borders en welke
struiken of planten wat extra zorg
nodig hebben. We gaan naar de
tuincentra want we willen kleur en
fleur in onze tuin en op ons balkon.
Het wordt zomer! En als Moederdag dan op ons pad komt, hoeven
we niet lang na te denken hoe haar
blij te maken, we zetten haar in de
bloemetjes en kopen een mooie
bloemenmand.
Nog even voorzichtig zijn, 14 mei is
Sint Bonifatius, de laatste ijsheilige,
daarna is er geen vuiltje meer aan
de lucht en kunnen alle zomerplanten naar buiten.
We maken van onze tuin of balkon
een juweeltje en gaan er de hele
zomer van genieten.

Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk
25 mei 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 W
 orddocument
aanleveren!
Datum volgende uitgave:
± 11 juni 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:
Zonnebloem
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Bergen Taxi Eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
BERGE

N

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens
meer dan

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

& traditie

Help je mee de buurt zonniger te
maken?

andere insecten waar het toch al niet
zo goed mee gaat. De pitjes kun je
zelf oogsten en opeten, maar het is
ook een lekker hapje voor de meesjes
Wat zou het er in Tongelre toch
beschrijving over hoe je de zonmooi uitzien als in elke voortuin en nebloem het beste kunt verzorgen. en de mussen, dus de vogels!
op elk balkon een zonnebloem zou Het is de bedoeling dat je de zonne- De voordelen op een rijtje:
bloeien. Zullen we dat eens probebloem in je voortuin of op je balkon - Het maakt de buurt mooier.
- Je helpt de insecten.
ren te realiseren met z’n allen?
plaatst.
- Je helpt de vogels en er is weer iets
Wat is de bedoeling:
Dat je meedoet vinden we geweldig
leuks om ’t er met je buren over te
De werkgroep van Rond ’t Hofke en maar als je er ook nog in slaagt de
hebben, toch?
de natuurwerkgroep van het Washoogste bloemen, of de zonnebloem
ven zaaien de zonnebloemen voor
met de meeste bloemen, te kweken, Doe je straks ook mee?
De komende maanden kun je in
in de kas naast de Wasvenboerderij. dan ontvang je een leuke prijs.
Een mooie bijkomstigheid is dat het Rond ’t Hofke lezen hoe je in aanVan 20 t/m 24 mei van 19.00 tot
er niet alleen zonniger uitziet in onze merking kunt komen voor een prijs.
20.00 uur kunnen de zonnebloewijk, maar het is tevens goed voor
men gratis worden opgehaald in
allerlei soorten bijtjes, vlinders en
Kees van Grevenbroek en Jos Rovers
de kas. Tevens krijg je een korte

gevraagd

Wie kan mij helpen aan de kleinste maat conservenpotjes, 180/190 gr. Het fruitseizoen breekt weer aan
en dan willen wij weer jam maken. We komen ze graag bij u ophalen. Joke en Thijs Stoppelenburg
Tel: 040-281 22 03 of 06-10 24 77 64

De vrijwillige bijdrage

Vogelrijmelarij

„Hartelijk dank voor jullie mooie blad”
Dit bedankje plaatste een lezer zomaar bij zijn
bankoverschrijving voor de vrijwillige bijdrage.
Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat
iedereen contant geld in huis heeft.
Er wordt veel gepind en dan heb je dat niet nodig.
Het gebeurt dan nog wel eens dat een bezorger te
horen krijgt: „Ik maak het over.” Dat zijn van onze
lezers geen loze beloftes. Zij voegen de daad bij het
woord. Wij hadden half april al ongeveer € 850
aan vrijwillige bijdragen via de bank ontvangen. De
totale voorlopige opbrengst van de inzamelingsactie
bedraagt €8663,01. Wijkbewoners bedankt voor
jullie bijdrage en bezorgers dank voor jullie inzet,
wij zijn blij met het resultaat.
Hartelijk dank daarvoor!

De Patrijs
Zijn vakantievoorkeur is een cruise
met alle luxe en comfort aan boord
zoals in elke hut toilet en douche
en natuurlijk een… Patrijs poort.

Door Huub Sanders
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de wisselpen door
Muriel Alblas

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.

Van Ria van de Wiel kreeg ik de Wisselpen aangeboden
en daar maak ik graag gebruik van. Ik ben niet geboren en
getogen in Tongelre maar voel me na 19 jaar hier inmiddels
wel prima thuis. De reden zal wel zijn dat ik een dorpsmens
ben, ik houd van het kleinschalige.
Ik ben geboren in Oerle in 1948
als jongste van 6 kinderen, woonde
daar tot mijn 16e, toen vier jaar
in Veldhoven en vanaf mijn 20ste
in Breugel, Hapert en Zeelst en
op mijn 50ste werd het Tongelre
met als hoofdreden dat ik hier een
bungalow vond die minder dan 10
minuten fietsen van het station ligt
en 3 slaapkamers heeft. Ik werkte
toen ik hier kwam wonen in Utrecht
(Papendorp) en ging iedere ochtend
met de trein van 6.02 uur richting
Utrecht en kwam dan in de avond
ergens tussen 6 en 8 weer thuis.
In die beginperiode heb ik dus erg
weinig meegekregen van Tongelre,
ik kende alleen de paar buren hier
in de straat (Van Gorkumlaan) en
wat mensen die ik ieder weekend
in winkels tegenkwam. Wel werden
snel sleutels uitgewisseld met
diverse buren voor het geval iemand
zich eens buitensluit. Veel van de
buren waren al wat ouder en met
pensioen. Inmiddels is de buurt redelijk verjongd en is een betere mix
tussen jong en oud ontstaan.
Het plezierige van veel buren die
Niagara watervallen
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geleden geëmigreerd naar Canada,
zijn daar getrouwd en hebben
gezinnen gesticht. Meestal vloog ik
van Amsterdam naar Toronto waar
ik een huurauto ophaalde en waar
mijn eerste stopplaats na een uur
al met pensioen zijn is dat ze vaak
rijden bij familie in Aurora begon.
tijd hebben om bijvoorbeeld op je
Van Toronto reed ik dan richting
huis en plantjes te passen als je met Ottawa, vaak met een omweg langs
vakantie bent.
de Niagara watervallen, waar het
volgende familielid woont.
De eerste 10 jaren dat ik hier woon- Zowel Toronto als Ottawa zijn
de ging ik ieder jaar een maand
prachtige steden waar veel te zien
naar Canada en USA, mijn familie
is. De CN-tower in Toronto biedt je
daar bezoeken en rondreizen. Twee een uitzicht over de mooie groene
van mijn oudere zussen zijn lang
stad en in Ottawa zijn de rege-

Ottawa government buildings

St. Lawrence rivier

Eland

zeer bosrijke provincie in noordoost Canada, richting Nova Scotia
en Prins Edward Island. Heel weinig
verkeer en enorme bossen en veel
meren, prachtig gebied maar er is
nogal wat wild in de bossen daar en
vooral voor elanden moet je oppassen dat je ze niet voor je auto krijgt.
Na een paar dagen Ottawa reed ik
Ze kunnen wel zo’n 500 kg wegen.
dan door naar Fredericton (New
Een van mijn bezoeken daar vond
Brunswick), zo’n 1600 km, dus
plaats in september. Mijn neef daar
twee dagen flink doorrijden. Het
heeft in de bosbouw gezeten en kan,
grootste deel van de snelweg gaat
ook al omdat er enorm veel gekapt
langs de oevers van de St. Lawrence rivier. In Montreal kan je nog wordt, goedkoop aan stookhout
gemakkelijk de overkant zien maar komen. Hij verwarmt zijn bungalow
hoe verder noordelijk, hoe breder de met een CV-systeem gestookt met
hout.
rivier wordt en als je bij Rivière du
Toen ik aankwam waren er net een
Loup afbuigt, richting Fredericton,
paar vrachtwagens vol houtblokken
is de rivier inmiddels enorm breed
over de oprit gekieperd en mocht
en kan je de overkant nauwelijks
ik helpen om ze achter het huis te
meer zien. New Brunswick is een
ringsgebouwen het bezoeken meer
dan waard. Mooie musea ook met
schitterende collecties, vaak gratis
toegankelijk. Als senior krijg je in
Canada sowieso bijna overal korting. Met 60 vinden ze je al senior!

Montreal

Houtstapel achter het huis

stapelen zodat het hout kon drogen
voor de winter. De winters in Fredericton zijn behoorlijk heftig dus
dan heb je ook heel wat hout nodig.
Tijdens het stapelen kwam een eekhoorn heel dichtbij. Ze zijn heel erg
tam. Mijn neef probeert ze weg te
jagen want ze eten al het vogelvoer
op. Zelfs als je het vogelvoer aan
de waslijn hangt gaan de brutale
eekhoorns balancerend over de lijn
tot ze het voerkastje bereikt hebben.
Ik heb ze prachtige stunts uit zien
halen om toch aan dat vogelvoer te
komen.
Na een week Fredericton ging het
dan weer naar het zuiden naar
USA (Maine) waar mijn oudste zus
woonde in een piepklein plaatsje
dat Yarmouth heet. Een handjevol
huizen, kerk, benzinepomp en een
Mc. Donalds, dat was het wel zo’n
beetje. Prachtig gebied maar heel
erg eenzaam. Inmiddels is mijn zus
ook weer naar Canada verhuisd
en woont ze in Fredericton, vlakbij
haar oudste zoon.
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk
Zijn jullie op zoek naar kinderopvang:
Rust, dezelfde omgeving als thuis,
Structuur, altijd dezelfde begeleiders,
Kennis, professionele opvoeders,
Kleinschalig, één verticale groep,
dan zijn jullie van harte welkom.
Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064
Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010
DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND! 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 koffie staat klaar! Ook kunt u via onze
website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

Profiteer nu van

extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs
Klein Tongelreplein 4, Eindhoven
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Jouw Haar is Onze Passie

Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Zanglessen voor beginners & gevorderden
Pianolessen voor beginners

• Techniek,
• Ritme
• Creativiteit
• Presentatie
Info: evenietsanderz@gmail.com
06-40945392
Aangesloten bij Stichting Leergeld

GRATIS
PROEFLES
Prive lessen door
conservatorium
gediplomeerde docente
met ruime
les- & podium ervaring in
binnen- en buitenland

Vaak reed ik in zo’n zomervakantie
meer km’s dan de rest van het jaar
in Nederland. Bij thuiskomst vond
ik dan mijn huis en tuin prima
verzorgd door Ferry en Sietske de
Vries, mijn eerste buren. Helaas
zijn beide overleden. Van Ferry heb
ik destijds het rondbrengen van
dit blad overgenomen toen hij ziek
werd. Integreren heeft tijd nodig
maar ik kan nu wel stellen dat ik redelijk geïntegreerd ben in Tongelre.
Inmiddels ben ik met pensioen en is
de frequentie van Canada reizen ver
gedaald. Om allerlei redenen heb
ik steeds minder zin in dat enorme
stuk vliegen en de huurauto is ook
van het lijstje geschrapt. Nu probeer
ik zoveel mogelijk van openbaar
vervoer gebruik te maken als ik in
Canada ben. Er rijden overal bussen
en treinen, wat minder betrouwbaar
als hier maar wel prima vervoersmiddelen en je ziet enorm veel
onderweg en het is een stuk minder
vermoeiend.
Sinds mijn pensionering ben ik
ook vrijwilligerswerk gaan doen.
Omdat ik mijn hele werkzame
leven secretaresse was heb ik een
paar besturen gevonden waar ik
vergaderingen notuleer. Bij Vitalis
Peppelrode en Brunswijck heb ik

jarenlang de Cliëntenraad verslagen
gemaakt en ook OR-vergaderingen
verslagen. Daar ben ik op een
gegeven moment mee gestopt. Nu
maak ik verslagen van de Calixtus
bestuursvergaderingen en ook bij
het Regionaal Overleg coördinatoren vrijwilligerswerk.

en dan eens voor een van de buren
de planten te gieten, de katten te
voeren en al die dingen te doen die
mijn buren eerder voor mij deden.
Behalve reizen heb ik nog wel wat
liefhebberijen. Ik wandel en fiets
graag, lees veel en houd van tuinieren. Ook houd ik van koken en
bakken. Aangezien mijn tuin maar
Ook ben ik sinds een jaar of 3 vrijeen postzegeltje groot is kan ik
williger op het oude kerkhof
mijn lust om te tuinieren botvieSt. Martinus. Dat kerkhof intrigeer- ren op St. Martinus kerkhof. Grote
de me altijd al als ik wandelde langs wandelingen maak ik met een oude
het Beukenlaantje maar ik had altijd vriendin van vroeger die al zo’n 50
de pech dat de poort dicht was. Na
jaar in Duitsland woont, in Düren,
een oproep voor vrijwilligers in dit
tegen de Eifel aan. Zij kent ieder pad
blad heb ik me aangemeld en daar
en iedere berg dus maken we daar
heb ik nog geen seconde spijt van
grote wandeltochten. Ieder seizoen
gehad. Met een enthousiaste groep is de Eifel mooi, een paar weken
mensen proberen we het kerkhof
terug waren er de sneeuwklokjes in
begaanbaar en schoon te houden
bloei, niet zo’n klein polletje hier en
en dat lukt heel aardig. Met veel
daar maar hele velden vol. Binnenrespect voor de wilde bloemen die
kort komen de wilde anemonen en
er groeien maaien we en wie thuis
in de herfst struikel je over de reeën
een plant over heeft zoekt een mooi en als je niet oppast over de wilde
plekje op St. Martinus om de plant
varkens.
een tweede leven te gunnen. Na
mijn pensionering leerde ik ook veel Mijn bungalow is in fasen helemaal
meer mensen kennen in de buurt
opgeknapt en 80-plus proof, dus
en ook daar buiten. Ik krijg steeds
hoop ik hier nog lang te kunnen
meer een dorpsgevoel hier. Veel
wonen.
mensen groeten elkaar, of ze elkaar
nu kennen of niet, ook dat geeft een De wisselpen geef ik door aan
fijn gevoel. Ook is het goed om nu
Hans Rovers
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Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost

Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers
• (Decor) radiatoren • Sanitair
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden
Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven
(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl
Informeer naar onze voordelige tarieven!

Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Tongelrese
Natuurwijzer
Vier op een rij

Het was eind maart, toen ik een
piepend, roepend geluid hoorde
vanuit het Wasvenbos.
Ah jonge bosuilen! Goed te horen!
Al gauw kwam ik uit bij de holle
dode beuk, die we speciaal hebben
laten staan als huisvesting voor
holenbroeders, wat bosuilen ook
zijn.
Dit zal niet lang meer duren en
zij zullen de beuk verlaten, omdat
deze woning te krap wordt.
Begin april zijn de uilskuikens
uitgevlogen, in eerste instantie
drie, maar later die week heeft de
in de gaten te houden.
kleinste van het spul ook de holle Prachtig om te zien.
boom verlaten. Vier op een rij.
Foto: Rick Kuijten
Wachten op de duisternis
Veel natuurfotografen hebben
Takkelingen worden ze ook wel
de plek gevonden om ook mooie
genoemd. Stuntelig springen ze
van tak naar tak met gebruik van
plaatjes te maken, of zelfs voor
een film te gebruiken.
hun vleugels en proberen zo op
Wat heel typisch is, is dat de uieen goeie plek te zitten voor de
lenfamilie boven de fietsenuitgang
dag. Als de bomen nog kaal zijn,
van het Lorentz Casimir Lyceum
valt dat niet mee.
de dag doorbrengt. Daar fietsen
En moeder uil zit op een klein afstandje in de buurt om haar kroost dagelijks vijfhonderd leerlingen

Vier op een rij. Foto: Frans van de Boom

Foto: Rick Kuijten

onderdoor en dat tweemaal.
Toch deert het ze niets. Hier zitten
de uilen lekker te dommelen om te
wachten op de volgende duisternis. Half april kunnen ze al vliegen
en als de avond valt gaan ze allemaal op pad.
Fantastisch hoe de uilen zelfs
laag door de bomen vliegen. Ze
reageren op alles wat beweegt en
het wordt meteen opgegeten, van
mier tot meikever. Ook het geritsel
tussen de droge eikenbladeren is
interessant natuurlijk. Zo leren ze
zelfstandig te worden.
Pa uil die inmiddels ook is komen
aanvliegen vanuit zijn rustplaats,
brengt net als ma de grotere
prooien zoals muizen en andere
beestjes van dat formaat.
In juli zullen de jongen uit het territorium worden verjaagd om een
eigen stek te gaan vinden.
Het is echt genieten!
Straks hebben we in ieder geval de
foto’s en films nog.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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Sectie-C
In het nieuws
Koning en Dutch Design Foundation
op werkbezoek bij Sectie-C
Zijne Majesteit de Koning was vrijdagmiddag 5 april op
werkbezoek in Eindhoven. Samen met de burgemeester
van Eindhoven John Jorritsma en de directeur van Dutch
Design Foundation (DDF) Martijn Paulen, bracht hij een
bezoek aan Sectie-C. Hier zijn ruim 8 jaar geleden vier
voormalige fabrieken getransformeerd tot verschillende
ateliers waar nu meer dan 200 ontwerpers werkzaam zijn
vanuit de meest uiteenlopende ontwerpdisciplines.

Vrolijk onderonsje met de burgemeester en Niels Hoebers

Willem Alexander temidden
van ondermeer designers van Sectie-C

12

Sectie-C is in de loop der jaren uitgegroeid van een creatief collectief
tot een internationale culturele hub
waar nieuwe visies, producten en
oplossingen hun oorsprong vinden.
Het is een locatie die volgens
Paulen de zichtbare toegevoegde
waarde van ontwerpkracht toont
en waar gevestigde namen en jong
talent zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. Eindhoven staat bekend
om zijn diverse creatieve hotspots
door de stad heen en het zijn deze
gebieden die zorgen voor het unieke
karakter van de stad.
Sectie-C vertegenwoordigde tijdens
het werkbezoek van de Koning de
Eindhovense design community en
toonde de genodigden zo de toegevoegde waarde van ontwerp voor
de stad Eindhoven. Het gezelschap
bezocht: Nacho Carbonell, Esther
Jongsma en Sam van Gurp van VANTOT, Niels Hoebers van Stop Motion
Studio, Michiel Martens en Jetske
Visser, Mats Horbach & Anne Ligtenberg, Jelle Mastenbroek en Govert
Flint. Na afloop van de atelierbezoeken ging gespreksleider Martijn Pau-

len aan tafel samen met de Koning,
burgemeester John Jorritsma en
vertegenwoordigers uit de creatieve
sector: Mies Loogman, Miriam
van der Lubbe, Thomas Paulen,
Caroline Hummels, Catelijne van
Middelkoop, Lex Hoefsloot, Jalila
Essaïdi, Jos Stuyfzand, Anouk van
der Poll en Kiki van Eijk. Onderwerpen van gesprek waren de betekenis
van creatieve hotspots als Sectie-C
voor de stad, de toegevoegde waarde
van ontwerpen voor het innovatievermogen van het bedrijfsleven en
complexe maatschappelijke
uitdagingen.
Foto’s: Max Kneefel

Rondwandeling over sectie-C met de burgemeester en Martijn Paulen

Willem Alexander in gesprek met Nacho Corbell

Bezoek is geslaagd
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GEEF EEN VERWENBON CADEAU

met moederdag!

Hoe leuk is het om je moeder te verwennen
op deze speciale dag.
Onze specialiste doen er alles aan om je
moeder een heerlijk gevoel te geven
In een mooi tasje met een sample geef je
deze heerlijke verwenbon.

Echt verwennen is een
VERWENBON van
Beauty salon Esmay &
Van der Heijden kappers
vanaf 3

30.’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl
www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

DONDE
RD
AVOND AG
TO
20.00 UU T
R
OPEN!

Eindhovens Muziekcollectief 100 jaar:
de jaren ’50, ’60 en ’70
De jaren ’50: de tijd van wederopbouw, hard werken en uiteindelijk
de vooruitgang die de jaren ’60
brachten. Hoe verging het de harmonie in die jaren?
2019 is het jubileumjaar van het
EM en gedurende dit jaar besteden
we aandacht aan de geschiedenis
van onze vereniging. Dit keer: de
harmonie in veranderende tijden.
Alle harmonieën hebben door de jaren heen en waarschijnlijk door heel
Nederland dezelfde vraagstukken:
het aantal leden en de opkomst bij
repetities (en het al of niet meedoen
aan een concours, maar dit leggen
we nog wel eens uit).
In de jaren direct na de oorlog werd
al vaak over een eventuele samengang van de Tongelrese harmonieën
gesproken. Het saamhorigheidsgevoel dat deze naoorlogse jaren
kenmerkte, vormde de grondslag
voor een latere fusie. Meegespeeld
heeft ook het aantal leden dat door
de jaren heen sterk fluctueert, maar
soms kritiek is. In 1949 kopt het
ED: „Muzikaal Tongelre geeft het
goede voorbeeld” bij het artikel over
de fusie tussen L ’Entree Joyeuse en
Amicitia. Uiteindelijk in 1952 worden de statuten koninklijk goedgekeurd waardoor vanaf dat moment
de koninklijk Erkende Harmonie
’De Eendracht’ bestaat.

De harmonie kent een groot aantal
leden, maar dat is nog geen garantie
voor druk bezochte repetities. In de
jaarverslagen komt dit als thema
regelmatig terug. Ook nu kunt u
zich er iets bij voorstellen: na een
lange dag werken is het heerlijk om
te repeteren, maar lokt soms ook de
zachte bank…. In de jaren ’50 was
dit nog beter voor te stellen: na de
oorlog werd de werkweek van 48
uur weer ingevoerd om de wederopbouw te bevorderen. Pas in 1961
werd met een nieuwe wet de geleidelijke invoering van de 40-urige
werkweek geregeld.
Wat we ons ook vaak niet realiseren: tot in de jaren ’70 is de harmonie een ’mannending’: pas in1973
wordt de eerste vrouwelijke muzikant toegelaten. Bij andere muzikale activiteiten geldt overigens
hetzelfde: het dames- en herenkoor
van de kerk in Tongelre fuseerde
pas in 1968 tot een gemengd koor
(het latere Jozefkoor).
Zo worden de veranderende tijden
weerspiegeld in de geschiedenis van
de harmonie. Gelukkig is de harmonie altijd met de tijd meegegaan.
Wilt u dit zien en horen? Kom naar
ons concert bij de avondvierdaagse!
Concert avondvierdaagse
Op donderdag 23 mei speelt onze
harmonie bij het binnenkomen van
de wandelaars op de laatste dag

van de avondvierdaagse. Zowel het
groot orkest als de slagwerkgroep
en de samenspelgroep geven acte de
présence.
We beginnen om 19.00 uur en het
programma duurt ongeveer een
uur. We spelen op het plein naast
het Oude Raadhuis waar we er met
hopelijk mooi weer een prachtige
zomeravond van maken!
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in gesprek met...
Bart van de Langenberg
laat ons de ruimte achterin de
winkel zien, waar twee reparateurs
bezig zijn met het repareren van
gitaren. Bart heeft 14 docenten aan
het werk, waarvan er vier tegelijk les
kunnen geven in vier aparte lokalen.
Deze docenten spelen normaliter in
een band en hebben hun opleiding
genoten aan het conservatorium.
Er zijn ongeveer 270 leerlingen die
les krijgen en de meesten daarvan
komen hier ook graag vanwege
de gezellige sfeer. In de lessen
wordt het notenschrift nog weinig
gebruikt en deze is vervangen door
een eenvoudiger methode: de tabulatuur. Deze methode werkt met
lijnen en getallen. De lijnen staan
voor de 6 snaren van de gitaar en de
cijfers staan voor de positie waar je
je vingers moet plaatsen op de hals.
Met drie of vier akkoorden kun je al
leuke muziek maken.

We worden hartelijk ontvangen met
een kopje koffie aan de bar en hebben daar een praatje, alvorens we
in het kantoortje aan het interview
beginnen.
Bart is in 2010 begonnen met een
gitaarwinkel aan de Tongelresestraat, het pand is gelegen tussen
de twee spoorwegovergangen.
Sinds 1 december 2009 staat zijn
zaak geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel. Eerst was Bart bang
dat hij het te groots had aangepakt,
maar zijn zaak is inmiddels uitgegroeid tot een trefpunt van gitaar16

De gitaar is een relatief jong
instrument dat in de jaren dertig
in opkomst kwam. De akoestische
western gitaar met zijn heldere
klank wordt het meest bespeeld in
dit muziekcentrum. Singer-song
writers maken ook gebruik van deze
gitaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
liefhebbers. Alvorens Bart met zijn
Bob Dylan, Janis Joplin en recentere
gitaarwinkel begon, heeft hij 10 jaar musici als Waylon en Ilse de Lange.
les gehad en in verschillende bands De akoestische nylongitaar heeft
gespeeld.
een warme klank en wordt vooral
toegepast bij klassieke muziek.
Als je binnenstapt word je verrast
Aspirant-kopers kunnen bij Bart
door de gezellige ingerichte ruimte kiezen uit een assortiment van 300
waar een grote hoeveelheid gitaren gitaren. Elke gitaar heeft zijn eigen
aan de wanden je aandacht trekt.
unieke klank, welke wordt bepaald
Een podium en een piano staan
door de gebruikte houtsoorten.
centraal in de ruimte. Er vinden af
Elektrische gitaren worden voornaen toe optredens plaats, verzorgd
melijk aangeschaft door leden van
door bevriende muzikanten. Deze
bands.
sessies zijn voornamelijk bedoeld
Zijn gitaren komen uit o.a. Amevoor leerlingen en bekenden. Bart
rika, Japan, Zuid Korea, Nederland

en China; die uit Amerika staan
erg goed aangeschreven. Prijzen
uit het hoge segment bedragen ca.
1.500 euro. Je hebt al een aardige
gitaar voor 150 euro. Bart laat ons
zijn collectie vintage gitaren zien
waaronder een paar modellen die
zo speciaal zijn, dat hij er geen
afscheid van wil nemen. Voor deze
gitaren betaal je aanzienlijk meer,
de bedragen variëren tussen de

8.000 en 10.000 euro. Bart staat
positief tegenover de samenwerking met culturele instellingen in
Eindhoven.
Hij ondersteunt o.a. evenementen bij Dynamo en Pop Ei en hij is
aangesloten bij Muziekkompas;
dit is een stichting waar diverse
ondernemers in de muziekbranche
zich verenigen om de muzikant van
dienst te zijn. Voor reparatie en

onderhoud kloppen Dynamo en Pop
Ei bij hem aan.
Als we afscheid nemen van Bart
begrijpen we waarom deze muziekschool zo’n succes is: de combinatie
van Brabantse hartelijkheid en
professionaliteit in een sfeervolle
ambiance dragen daar zorg voor!
Ans en Sjaak Verheijen
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MINDER ERFBELASTING
MEER NAAR ERFGENAMEN
Voor informatie bel (040) 263 11 27

Pedicurepraktijk Jacqueline
Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856
pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com
www.pedicurepraktijkjacqueline.com

De Pinckart 54 • 5674 CC Nuenen
T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl
www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

Chineng Qigong Eindhoven

Chinese bewegingsleer voor ontspanning,
balans, vitaliteit en gezondheid

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Info en aanmelden:
Syl Davans • Morgenroodstraat 59 • 5641 HC Eindhoven
• Telefoon: 06 48157046
• Email: chinengqigong.eindhoven@gmail.com

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

24/7 online afspraak maken

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

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

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

nesten van
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh was een verzamelaar van vogelnestjes. Hij ging
er zelf of met jongens uit de buurt
naar op zoek. Hij gaf de nestjes die
hij dubbel had aan zijn schildersvrienden of ruilde ze met hen. Van
die nestenverzameling heeft hij
in zijn atelier een aantal stillevens
gemaakt. Maar van welke vogels
zijn nu die nesten? Dit is het laatste
nest van een kleine serie, ’De nesten van Van Gogh’.
Nesten van vogels die hij beschreef
in zijn brieven, of schilderde op een
van zijn stillevens. Op één van zijn
doeken staat er een nest bij van een
vink. En ook in één van zijn brieven,
zie het citaat hieronder, laat hij aan
schildersvriend Van Rappard weten,
dat hij dit nest ook dubbel heeft en
het hem zou toesturen samen met
wat andere nesten.
Brief 526 aan Anthon van Rappard
8 en 15 augustus 1885
„Amice Rappard, Heden heb ik aan
Uw adres verzonden eene mand inhoudende vogelnesten. Ik heb er zelf ook
op het atelier - nog al een hele partij
- en ik zend U sommigen die ik dubbel
heb. Zij zijn van lijster, meerl, geele
wielewaal, winterkoning, vink. Ik hoop
dat zij goed zullen overkomen.”

De vink is een algemene zangvogel in
Nederland en geliefd bij menig mens.
Dit zangvogeltje wordt gehouden in
kooitjes voor de zang, soms in een
volière, maar heel vaak in een veel te
klein kooitje, 15x30 cm en soms nog
kleiner. In dat kooitje moet de vink,
een mannetje, zo hard en zo mooi
mogelijk zijn zangkunst laten horen.
Eigenlijk heel triest: geen mogelijkheid om te kunnen vliegen en alleen
maar van stokkie naar stokkie kunnen springen. In vroeger tijden waren
er zelfs heuse vinkenclubs, mannen
die vinken hielden om hun mooiste
zang. Die zang is een kort riedeltje
wat de vink steeds herhaalt, een
vinkenslag ook wel genoemd.
Vinken zijn natuurlijk het mooist als
ze in de vrije natuur rond kunnen
vliegen. Ze zijn leverbruin van kleur
en op de rug hebben ze wat olijfgroenige tinten met witte veren in de
vleugels en staart. De mannetjes hebben daarbij wat geel in de slagpennen
en een blauwgrijs kopje. Vaak vinden
ze voedsel onder beukenbomen en op
kruidenrijke akkers, stobbenveldjes
en in akkerranden, waar ze ’s winters
in grote groepen met elkaar foerageren, vaak vergezeld van gorzen,
ringmussen en kepen. In de zomer
eten ze jonge groene knoppen en
insecten. De insecten zijn eiwitrijk, dit

Het middelste nest is van de vink

voedsel is ook nodig voor het grootbrengen van de jongen.
Eind februari, begin maart hoor je de
eerste vinkenslag al, de periode dat
de dagen aanzienlijk gaan lengen.
Dan worden ook de territoria bezet en
zullen er koppeltjes worden gevormd.
Er wordt zorgvuldig een mooi strak
nestje gebouwd met fijne takjes en
gras en het nest wordt aan de binnenzijde afgewerkt met mos en veertjes.
Lekker zacht. Broeden doen vinken
tussen midden maart en midden juli
en kunnen 2 legsels hebben, hoewel
dat eerder uitzondering is dan regel.
Het aantal eieren varieert van 3 tot 5,
broedduur 10-14 dagen. Vinken zijn
territoriaal en geen koloniebroeders.
Het nest is goed verborgen tegen een
tak of in een diepe struik of heg.
De jongen zitten 12-15 dagen op het
nest. Na het uitvliegen blijven ouders
en jongen nog 20-35 dagen bij elkaar.
Stillevens van nesten zijn te zien in
het Kröller Müller op de Veluwe en
in het Van Gogh museum in Amsterdam.
Kees van Grevenbroek

Vink man
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nieuws van de
Basisscholen
23e Avondwandelvierdaagse 2019

de Jumbo dit jaar de deelnemers
weer aanmoedigen en voorzien van
voldoende drinken en een gezonde,
lekkere hap.
Loop je ook mee?
Ingrid van de Crommert
Kindcentrum ’t Hofke
Koudenhovenseweg Zuid 202
5641 AC Eindhoven

Op maandag 20 mei is het weer
zover.
De wandelvierdaagse van ’t Oude
Raadhuis gaat dan weer van start.
Net als vorig jaar hopen we natuurBeste wijkbewoners,
Afsluiting schoolproject
Tijdens het schoolproject rondom
het thema ’vroeger en nu’ hebben
we gewerkt rondom spel, bouwstijlen, kunst en muziek.
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lijk weer op heel mooi weer en veel
deelnemers.
De samenwerking met de Jumbo
en o.a. basisschool de Boog, was
fantastisch vorig jaar.
Mede door dit grote succes zal

contact
Karin van Grunsven
Telefoon 040-2811760
E-mail: k.vangrunsven@skpo.nl
Internet: www.bsdeboog.nl

TU studenten hebben zelfs workshops gegeven aan de kinderen en
met onze leerlingen mooie gebouwen gebouwd van suikerklontjes en
satéprikkers. Na vier weken werken
hebben we met de hele school het
schoolproject afgesloten met een

optreden van het seniorenorkest
Eindhoven. Wat een spektakel was
dat. Er werd heel hard meegezongen met ’Leef’ en er waren zelfs
kinderen met tranen in hun ogen
omdat ze het zo mooi vonden. We
hebben genoten!

het park verschillende spelletjes
gedaan. De bovenbouw heeft bij de
Hondsheuvels allerlei sporten kunnen beoefenen zoals golf, hockey,
volleybal, rugby en ook american
football. Onze groep 6 ’de kameleons’ heeft zelfs de vlaggenparade
gewonnen met een prijs van de
Decathlon!
Het was weer een sportieve en
geslaagde dag.

Seniorenorkest Eindhoven

Koningsspelen en de pasapas
De Koningsspelen van dit jaar
waren weer een groot succes. Met
de hele school werd deze feestelijke dag geopend in onze patio
door de gymdocenten. Hier werd

vol enthousiasme met iedereen de
’Pasapas’ gedanst. Daarna hebben we genoten van een heerlijk
’Koningsontbijt’. Zo konden we met
een volle buik de Koningsspelen
beginnen. De onderbouw heeft in

Iedereen danst de ’Pasapas’

Spandoek van de Kameleons

Groepsdynamisch onderwijs
De afgelopen maanden heeft ons
team zich geschoold in GDO;
groepsdynamisch onderwijs.
GDO is een methode die preventief
werkt aan de sociale veiligheid op
school.
De drie belangrijkste regels van
GDO zijn:
• We gaan prettig met elkaar om
• We gaan correct met elkaar om
• Ik lever mijn bijdrage.
Samen met de kinderen hebben we
de afgelopen weken besproken wat
deze regels nou eigenlijk betekenen voor ons als school. Ook zijn
we al druk aan het oefenen met
andere onderdelen van GDO. Zoals
de driehoeksgesprekken, waarmee
de kinderen leren om problemen
met elkaar te bespreken. En de
sociokring, waarbij de socialisering
in elke klas aan bod komt. Door dit
te oefenen hebben we al een klein
beetje kunnen proeven van GDO.
Op 11 juni gaan we officieel van
start met GDO op onze school.
Beginnen met iets nieuws gaat het
beste als we het ’oude’ afronden.
Dat gaan we doen met een vuurkorfritueel. Alle leerlingen mogen
28 mei hun ’oude koeien’ op gaan
schrijven en gaan verbranden in
een vuurkorf. Discussies, ruzies en
conflicten die al lang spelen zullen
ritueel verbrand gaan worden.
Tijd voor een schone lei en de start
van een GDO-school!
Vriendelijke groeten,
Team ’t Karregat
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In & vErkoop
vAn [ E ] scooTErs - E-BIkEs
• Reparatie en onderhoud van alle merken
• Onderdelen - accessoires
• GrATIs Ophaaldienst • GrATIs Leenscooter
• Scooter-verhuur - scooter-lease

Info /AfsprAAk wErkplAATs

06 23 89 09 07

Tongelresestraat 337A, Eindhoven
Tel.: 040 84 35 716 • www.scooterexclusief.eu

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

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

Webshop: www.mijnhobbywinkeltje.nl

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring
in het leegruimen van woningen,
schuren en garages. Bijvoorbeeld
na overlijden of bij verhuizing.

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

Voor meer informatie of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels
06-13282524

foto-impressie
Paasbrunch
op 21 april 2019 in ’t Oude Raadhuis.
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Fitness voor iedereen
•
•
•

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

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

momenten met
Hart, ziel en handen
De Notre Dame van Tongelre
Door Wim van de Wiel

De Notre Dame in Parijs staat in
brand, ik zet de TV aan, zoek naar
een Franse zender. Terwijl donkere
wolken boven het eiland in de Seine
mijn hoofd verduisteren, wordt het
neerzijgen van de torenspits op mijn
netvlies gebrand.
Daags na deze trieste ramp ga ik
met auto en aanhanger naar een
fijn-houthandel in Amsterdam.
Op de terugweg volop files. Gelukkig, bijna thuis. Dan komt in een
oogwenk een wazig beeld op in mijn
hoofd: „Brand aan het einde van de
Tongelresestraat. Donkere wolken
of toch niet!”
Gelukkig, ja, ze staan er nog, de
twee stompe torens van de Martinuskerk of van ’onze Notre Dame’.

delijk niet konden betalen. Zowel in
Parijs als in Tongelre was de wens
of de droom groter dan de portemonnee. Dus werden beide kerken
niet afgebouwd met spitse torens
die tot in de hemel zouden reiken,
maar sieren de eenvoudige daken
de stompe torens, in afwachting van
betere tijden.

Maar beide kerken hebben nog
meer gemeen. In de loop van de
eeuwen werden relikwieën, beelden
en schatten verzameld en bijeengebracht. Hier in onze Martinuskerk
zijn we trots op en vol zorg over
eeuwenoude kostbare uit hout vervaardigde beelden, afkomstig uit het
oude 12e eeuwse Romaanse kerkje,
dat uitgeleefd en vervallen, moest
wijken voor de huidige kerk.
Voor iedereen, ’Tongerse of pasMaar kerken zijn meer dan gebousant’ is dit kerkgebouw een oriënta- wen van gestapelde stenen en bijtiepunt of symbool. „O ja, ’t Hofke, eengebrachte attributen. Een kerkdie kerk met die twee stompe torens gebouw is in wezen een verbindend
net als de Notre Dame van Parijs”.
onderkomen, ’n thuis waar mensen
Evenals de Parijzenaars in de
samenkomen om te beleven, om te
twaalfde eeuw waren eind 19e eeuw vieren en te rouwen. Hier nemen
de toenmalige bewoners van Tonmensen, met respect voor ieders
gelre begonnen met de bouw van
leven, elkaar bij de hand en gaan op
een nieuw godshuis, die ze uiteinweg, de toekomst tegemoet.

Op het moment dat ik die dinsdagavond Tongelre binnenreed en
donkere wolken boven onze Notre
Dame ’zag’, kreeg ik weer dat wijgevoel, het gevoel van thuiskomen
en veilig zijn.
Bij het passeren van de kerk zette
ik uit respect en dank mijn pet af,
zoals ’ons vàder’ in de jaren vijftig
mij geleerd had.
En dan toch weer die brand, de rook
en het vuur. De gezamenlijke inzet
van honderden brandweerlieden,
gedragen door de omstanders met
hun zachte gezoem van mantra’s en
gebeden, raakte mij.
Wat ik deze dagen heb mogen
ervaren is hoop, verbondenheid en
verantwoordelijkheid voor elkaar en
voor de Notre Dame.
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
Gezellige filmavond met hapjes

Op vrijdagavond 17 mei organiseren we weer een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur. We vertonen de film ’De
Tweeling’ (2002), gemaakt naar de bestseller van Tessa
de Loo. Na de dood van hun ouders wordt de kleine
tweeling Lotte en Anna op abrupte wijze gescheiden.
Lotte groeit op in Nederland en Anna in Duitsland,
twee totaal verschillende werelden. Als Anna en Lotte
elkaar na de tweede wereldoorlog weer zien breken ze
met elkaar. Vijftig jaar later treffen Lotte en Anna elkaar
in Spa. Is een verzoening nog mogelijk?

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

Gezellige filmavond met hapjes

Op vrijdagavond 21 juni organiseren we weer een
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf
19.30 uur. We vertonen
het luchtige Alzheimer
drama ’The Leisure Seeker’ (2017).

schrijf dit
vast in je
Agenda!

Avondwandelvierdaagse Tongelre!
We gaan weer wandelen!
De 23e Avondwandelvierdaagse door ons mooie
Tongelre. Hebt u uw wandelschoenen al ingelopen
en de kuiten gesmeerd?
’t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder
auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland van 20 tot en met 23 mei.
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden
zijn: 2,5, 5, 7,5, 10 en 12,5 km.
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien
men 3 avonden heeft gewandeld en minimaal 5 km
per avond heeft afgelegd. (Kinderen tot en met groep
drie, na 2,5 km per avond).
Inschrijfgeld bedraagt: € 4,00 per persoon.
Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op woensdag
15 mei tussen 18.00 en 19.30 uur zijn de inschrijfkosten € 3,50.
Start: iedere avond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij
’t Oude Raadhuis.

DOE MEE!

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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 Fietsdriedaagse

Van maandag 27 t/m woensdag 29 mei.
Er wordt gestart tussen 18.00 en 19.00 uur
bij ’t Oude Raadhuis. Inschrijfgeld inclusief
route € 2,- per avond of € 5,- voor 3 avonden.
Kinderen t/m 13 jaar gratis!
Met deze driedaagse sluiten we het seizoen af.
We voeren je in je eigen tempo langs de mooiste
plekjes van Eindhoven. De routes variëren tussen
de 20 en 25 km. Er is een leuke herinnering voor
iedereen die elke avond meefietst.

Pinkstermarkt 

Op maandag 10 juni is er weer de Pinkstermarkt
rondom ’t Hofke, georganiseerd door Scouting
St. Frans. Ze is de moeite waard om te bezoeken.
Sla het terras van ’t Oude Raadhuis zeker niet over.
Lekker even uitrusten, iets drinken en gezellig
bijpraten. Voor een sfeervol achtergrondmuziekje
(géén live muziek) wordt gezorgd.

 Klets-/muziekavond

Op vrijdag 14 juni maak je zelf uit welke muziek de
dj draait. Uit de miljoenen beschikbare nummers
moet je wel een keuze kunnen maken.
De entree is gratis evenals de hapjes.
Kortom, goeie buurt en je eigen muziek.
We beginnen om 20.00 uur en eindigen
om 23.30 uur.

Activiteiten agenda t/m september 2019
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
BBQ voor de buurtbewoners
Muziek-/kletsavond
Bevrijdingsmarkt
Filmavond

vrijdag 21 juni
zaterdag 7 september
zaterdag 7 september
zondag 15 september
vrijdag 20 september

19.30 - 23.00 uur
17.00 - 20.30 uur
20.30 - 23.30 uur
12.00 - 17.00 uur
19.30 - 23.00 uur
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activiteiten bij Orka
orka
uitgelicht
Kinderspeelmiddag
op zondag 26 mei as.

Dit jaar staat de kinderspeelmiddag in het teken van
muziek! Onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers zullen de kinderen aan de slag gaan met het
maken van een eigen uniek muziekinstrument.
Natuurlijk moet dat instrumentje gebruikt gaan worden. Daarom werken we met de kinderen aan het einde
van de middag toe naar een echt optreden op ORKA’s
muziekmiddag, waar wellicht de ouders al op het terras
zitten en genieten van (live) muziek en een drankje en
een hapje.
Lang leve de lente, de buurt en de muziek!
Wanneer?
Zondagmiddag 26 mei.
De Kinderspeelmiddag is van
14.00 tot ca.16.00 uur bij Orka.

Agenda
Elke maandagochtend NIEUW! NIEUW!
Tussen 10.00 en 12.00 uur is het Koffie-tijd bij Orka.
Kom gezellig een bakkie doen, bijkletsen, krantje
lezen, spelletje doen…. Ton is uw gastheer op maandagmorgen. Tot dan?
Woensdagmiddag
Elke woensdagmiddag ORKA Ontmoet van 12 tot 14
uur. Een gezellige lunch voor slechts €2.50. Mirella
en Christien hopen u een keer te zien! U kunt gewoon
aan komen schuiven.
Woensdagavond
Elke 2e woensdag van de maand om 19.00 uur
Cook4U. Jongeren koken vanaf 17.30 uur een 3-gangenmenu voor gasten. Voor de zomervakantie zijn
we helaas volgeboekt. Op de tweede woensdag van
september zijn nog plaatsten beschikbaar. Om deel
te nemen even van tevoren aanmelden via cook4U.
orka@gmail.com.
Donderdagavond
Elke donderdagavond effe een Bakkie doen bij Bakske
Doen. Riet is uw gastvrouw en heeft vanaf 19.30 uur
de koffie klaar staan! Iedereen is welkom om aan te
schuiven voor een gezellig gesprek.
Interesse in actie bij Orka?
Interesse om mee te doen met een 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.
Interesse in een van de andere activiteiten in Orka,
zoals dansen, Yoga, Kun Tao? Kijk voor meer informatie op onze website www.orkacentrum.nl.
Volg ons ook op Facebook: Activiteitencentrum Orka
en op instagram via orka_centrum.
Tot ziens in Orka!

Contact

Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1, 5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
E-mail: info@orkacentrum.nl Internet: www.orkacentrum.nl
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paastocht
een terugblik
Op zoek naar de familie Paashaas in het park.
Lekker spelletjes gespeeld met de paashazen,
eitjes gekregen en...

Muziekmiddag

Op zondag 26 mei van 13.30 tot 18.30 uur. De
dagen worden weer langer en de avonden korter….
kortom, we gaan de zomer tegemoet. Daarom weer
een muziekmiddag in plaats van -avond. We bieden
weer ruimte aan muzikanten en muziekmakers uit de
buurt die graag een lied ten gehore brengen.
Wij openen de bar en stoken het vet op voor een
bitterbal of andere snack. Kortom, voldoende heerlijke ingrediënten voor een zalige zomerse zondagmiddag. Kinderen meenemen? Natuurlijk, want het is
26 mei ook kinderspeelmiddag, voor hen dus ook live
entertainment!
Heb je interesse om een keer op te treden? Of wil je
met andere muzikanten kennis maken? Laat het ons
weten via info@orkacentrum.nl. Er zijn meer mensen
die samen muziek willen maken, en Orka biedt daar
ruimte aan!
Mocht je 26 mei niet kunnen, niet getreurd, op 30
juni is de volgende muziekmiddag.
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de leukste, mooiste, grootste en gezelligste
brei-en haakwinkel van eindhoven

Kindertherapie

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

Jongerentherapie

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Praktijkadres
Pagelaan 20A, 5641 CC Eindhoven
info@kindertherapieeindhoven.nl
www.kindertherapieeindhoven.nl
Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk

brei- & haakclub
wo: 10.00-12.30 uur
do: 19.00-21.30 uur
Openingstijden
wo t/m vr: 13.00-18.00 uur
za: 11.00-18.00 uur
en tijdens de brei- & haakclub
Welkom in onze
nieuwe winkel

OPEN

!

ELKE ZONDAG
van12.00 tot17.00 uur!
ook voor

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46

www.bloemendalwol.nl
daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven
040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

Gratis parkeren

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

de Tongelrese
Keuken
Een aspergegerecht op zijn Italiaans

Spaghetti carbonara met asperges en
zeekraal
Ingrediënten voor 4 personen
* 500 gram spaghetti
* 8 plakjes gedroogde ham (rauwe ham of serrano ham)
* 200 gram parmezaanse kaas aan een stuk
* 10 witte asperges
* 200 gram zeekraal
* 5 eieren
* peper en zout
Bereiding
1 Breng een pan met water met een flinke snuif zout
aan de kook.
Rasp de parmezaanse kaas.
2 Schil de asperges met een dunschiller en snijd het
harde kontje van de asperge.
Snijd de zachtere kopjes van de asperges en snijd elk
kopje overlangs middendoor.
Snijd de aspergestengels nu met een dunschiller één
voor één in flinterdunne lange slierten.
Zo krijg je een hele hoop tagliatelle van asperges.
3 Spoel de zeekraal schoon en verwijder, indien nodig,
de houterige stukjes.
4 Kluts de eieren in een schaal, voeg viervijfde van de
geraspte kaas toe en meng alles goed door elkaar.

5 Doe de spaghetti in het kokende water en kook deze
volgens het voorschrift op de verpakking.
Voeg 3 minuten voor het einde van de kooktijd de
aspergekopjes toe, 1 minuut later de aspergeslierten
en weer 1 minuut later de zeekraal.
6 Giet de pasta af en stort de pasta met de groenten in
een diepe pan.
Giet het mengsel van eieren en kaas over de hete
pasta en roer voorzichtig om.
Breng eventueel op smaak met peper. Zout is niet
nodig.
7 Breng de pasta over in een grote schaal en leg er
grote snippers van de gedroogde ham op.
Eventueel nog wat extra parmezaanse kaas toevoegen.
Eet smakelijk en geniet van dit
alternatieve aspergegerecht.
Clasine en Jack

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 Novalis
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 grapjes
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.
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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van de Geloofsgemeenschap
Protestantse kerkdiensten
 Zondag 12 mei 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zondag 19 mei 10.00 uur
ds Margit van Tuijl
 Zondag 26 mei 10.00 uur
ds Chris Mondt, Jeugdkerk
 Donderdag 30 mei 10.00 uur
Johanneskerk gezamenlijke Hemelvaartsviering
 Zondag 2 juni 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Avondmaal
 Zondag 9 juni 10.00 uur
Pinksterviering in de Johanneskerk
ds Henk Jan van Haarlem
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’. De Johanneskerk is te vinden
aan de Mercuriuslaan 1b in Eindhoven Woensel.
Godsbeelden
De laatste avond van het seizoen over Godsbeelden en
agnosticisme houden we op donderdag 23 mei om 20.00
uur in de Ontmoetingskerk. Kunnen en willen wij vandaag de dag nog gezamenlijke uitspraken doen over onze
geloofsbeleving en geloofsovertuiging? Een spannende
zaak in deze tijd van individualisme op dit gebied en de
daarbij persoonlijk bij elkaar gezochte betekenissen.

Tussen rust en onrust: De kunst van Marc Mulders
Beeldend kunstenaar Marc Mulders (geb. 1958) vindt
inspiratie in de bloementuinen rondom zijn atelier op
landgoed Baest bij Oostelbeers. Zijn schilderijen, aquarellen en foto’s waarop bloemen en dieren figureren,
ademen de rust van een paradijselijke tuin. Maar hij
laat in zijn werk ook de onrust zien: de pijn die mensen
elkaar aandoen door egoïsme, angst en haat verwerkt
hij in collages, en in zijn grote glas-in-loodramen.
Een bekend voorbeeld van zo’n raam is Het Laatste
Oordeel, in de Sint Janskathedraal in Den Bosch. Het
werk van Marc Mulders is doortrokken van religieuze
symboliek. Kunstcritica en schrijfster Anneke van
Wolfswinkel schrijft een boek over het werk van Marc
Mulders, dat eind 2019 zal verschijnen. Zij vertelt deze
avond over de religieuze inspiratie in zijn werk, en met
name over de twee tegenpolen rust en onrust, paradijs
en hel, die in zijn werk op veel verschillende manieren
terugkomen. Wanneer: dinsdag 14 mei 2019, 20.00
uur in de Johanneskerk.
De nieuwe Paaskaars(en)
die met Pasen zijn
aangestoken: Aan het
Paasvuur ontsteken
wij het licht van de
Levende.

Afsluiting seizoen maandag 20 mei
De slotavond van het seizoen wordt gehouden op maandag 20 mei a.s. om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Hoewel er nog wat bijeenkomsten geprogrammeerd
staan voor na 20 mei, willen we het kerkelijke seizoen
afsluiten met onder andere een terugblik op de huiskamergesprekken, een diaconaal onderwerp, een bijdrage
van onze voorzitter, een interessante quiz en nog meer.
Contact Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS
Eindhoven. Actuele informatie https://www.pkn-eindhoven.nl/
gemeenten/eindhoven-zuid. Twitter: ProtestantEindhoven. Facebook:
Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. Telefonisch contact:
Jaap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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Katholieke kerkdiensten
In deze rubriek worden onder
verantwoordelijkheid van Rond ’t Hofke
maandelijks de kerkberichten geplaatst.

Overzicht diensten:

• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur.
Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdagmorgen 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.
• Na elke eucharistieviering kop koffie/thee en een
gezellige babbel.
Uitvaarten:
8 april, Tineke van den broek–Rooyakkers 70 jaar
Dopen:
14 april, Sofia Hoeberichts

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

Dahliaclub St. Martinus

10.30 tot 12.30 uur. U kunt dan komen genieten van
de prachtige bloemen en ook tegen een kleine donatie
een boeketje bloemen of bloemstukje meenemen. Heeft
De IJsheiligen zijn voorbij, we kunnen nu ook de jonge
stekken gaan planten. Als dit allemaal gebeurd is dan is u iets te vieren en wilt u iemand verblijden met een bos
ons veld weer helemaal vol. We hebben heel veel nieuwe dahlia’s dan kunt u op zaterdagochtend bij ons terecht.
soorten erbij en het is natuurlijk nog even afwachten of
alles uit komt zoals we bedoeld hebben, maar dat maakt Bestuur dahliaclub St. Martinus
het ook spannend. Als alles voorspelbaar is wordt het
ook weer saai. Maar iets laten groeien dat afhankelijk is
van zon en regen en dat ook altijd op het juiste moment
uit gaat komen maakt het zeker spannend. Natuurlijk
kunnen we wel het een en ander wat beïnvloeden door
op tijd te schoffelen de grond open te houden, eventueel bij te mesten, te beregenen en het voorkomen van
ziektes. Dus we hopen op veel zon en op tijd een malse
regenbui, dan krijgen wij weer een prachtige tuin met
veel bloemen. Op zaterdag 25 mei van 10.30 tot 12.00
uur kunt u tegen een kleine donatie onze overtollige
knollen komen halen. In de maanden juli, augustus en
september is onze tuin iedere zaterdagochtend open van

Nieuws van ’t Vossenhol
Zoals jullie in een vorige editie van
dit blad hebben kunnen lezen ben
ik weer gestart met het verzamelen van kleding en schoeisel voor
thuis- en daklozen, alleenstaande
moeders, kortom mensen die

het moeilijk hebben. Die kun je
afgeven bij mij thuis aan de Hageheldlaan nr. 4. Zover niets nieuws
onder de zon, maar ik heb wel een
ander telefoonnr. 06 173 93 190.

Alvast hartelijk dank voor jullie
bijdragen.
Mar Lommerse

Het

Vossenhol
voor ieders budget
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Afscheid
nemen doen
we samen

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

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.

6 stuks

8,95

Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Primera Foto van Rooij
Monuta Sol
Felix Timmermanslaan 2, Eindhoven
T 040 - 212 98 00 (24 uur per dag,
ook in het weekend)
I www.monuta.nl/eindhoven

Sol

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

Keurslager
Jan van der Heijden
de lekkerste winkel
at
van de Tongelresestra

93x136 Adv_Monuta Sol.indd 2

...even naar Primera

www.primera.nl

02-03-18 16:39

ZIJN WE KLAAR VOOR
HET BBQ SEIZOEN?
KOM KIJKEN NAAR AL HET
LEKKERS EN NIEUWIGHEDEN!

ELS LUGTENBERG

Massagetherapie en coaching

Vrijdag
31 MEI
Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
GRATIS
handmassage
over gaat? Stress,
vermoeidheid, bij
snelETOS
overprikkeld?

Kom gezellig langs op de
Massage en coaching helpt
je bewust
Tongelresestraat
tussen
10.00teen
worden, te ontspannen en klachten te
18.00
uur. of te voorkomen.
verminderen
Mijn aanpak
maakt eenkan
massage
uniek.
Vooraf
reserveren
in de
winkel.
Afspraak of vrijblijvende intake:

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

Massage
duurt
M 06 - 144 32
142 ongeveer
15 minuten.

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

verenigingen
Aan het woord
Wijkdag
Op zaterdag 23 maart hield Scouting Doornakkers hun jaarlijkse
Wijkdag.
Bij basisschool de Boschakker
verzamelden vele kinderen om ver-

schillende spelletjes te doen.
Er werden pannenkoeken gebakken,
eendjes gevist, broodjes gebakken,
flessen versierd, er werd met pijl en
boog geschoten, gevoetbald en er
werden kegels omgegooid. Het was
een geslaagde dag!

Festival ScoutPop
staat weer voor de deur!
Op zaterdag 22 juni organiseert
Scouting Doornakkers de tweede
editie van het jaarlijks festival
ScoutPop. Op de Urkhovenseweg
27 (de blokhut) barst vanaf 16.00
uur het feest los.
Met verschillende live optredens
van o.a. Misty Tones, Barracuda,
Final Strike, DJ Sjees en meer mag
je deze editie niet missen. Naast

muziek kun je een hapje en een
drankje nuttigen, ’s avonds worden
de kampvuurtjes aangestoken en
genieten we samen van een warme
zomeravond.
De opbrengsten van ScoutPop
gaan naar de leden van Scouting
Doornakkers. Om de kinderen bij
de scouting nog meer plezier en
uitdaging te kunnen bieden.

Reportage over Oma’s aan de Top
De komende tijd gaat verslaggever
Jelle Krekels van het ED op zoek
naar de gezichten achter opmerkelijke berichten uit de krant.
Want ook achter kleine berichten
zitten vaak grote verhalen. De

video’s verschijnen iedere donderdag op deze website.
In de eerste aflevering ging Jelle
langs bij dameskoor Oma’s aan
de Top. Onlangs verscheen in het

Mocht je nog vaker van die leuke
spelletjes doen, kom gerust eens
langs op een zaterdag bij onze
blokhut aan de Urkhovenseweg 27
in Eindhoven.

Scoor je ticket in de voorverkoop
voor maar €3,50.
Zien we je daar?
Tickets kopen? (Let op 18+)
- Je kunt tickets bestellen via onze
site: https://scoutpop.jimdosite.
com
- Iedere zaterdag tickets te koop op
onze blokhut (Urkhovenseweg 27).
- Stuur een e-mail naar:
scoutpop@outlook.com.

Eindhovens Dagblad een oproep
van het dameskoor voor een nieuwe pianist. Jelle ging op auditie.
Zie www.ed.nl/eindhoven/nieuwe-rubriek-jelle-en-de-zingendeoma-s.
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rondom de
Wasvenboerderij
De zomer is een heerlijke tijd, zeker bij het Wasven. We
organiseren vele leuke activiteiten en verheugen ons op het
Fête de la Nature. Maar ook genieten we door bijvoorbeeld
het maken van een wandeling met afsluiting op het terras
van de Gasterij. Tot ziens bij het Wasven!
Planning activiteiten & april
Expositie Nicole van Kruijsdijk

t/m 30 juni op De Overloop

Moederdag High Tea

12 mei vanaf 11.00 uur Gasterij

Natuurwerkochtend

18 mei 09:30 uur De Schop

Fête de la Nature

26 mei van 13:00 tot 17.00 uur
Wasventerrein

Natuurthema middag jeugd: Insectenhotels

26 mei 13:00 tot 17.00 uur
Wasventerrein

Bijeenkomst vluchtelingen en wijkbewoners

11 juni 13:00 uur De Schop

Moederdag High Tea
Kom met Moederdag gezellig op de
high tea bij het Wasven!
Verwen je moeder met een heerlijke high tea, onze Brabantse Hoge
Thee, met een lekkere cocktail èn
een leuke verrassing! En vergeet
oma niet... die wil ook vast gezellig
mee.
De kids kunnen terecht in ons
speeltuintje, direct bij het terras, en

daarna kun je nog even lekker de
benen strekken en een wandelingetje maken door het kasteelbos.
Kortom: alle ingrediënten voor een
gezellige Moederdag!
 De Moederdag high tea kost
€ 26,50 per persoon. Kinderen tot
10 jaar € 16,50. Wij serveren de
High Tea vanaf 11.00 uur de hele
dag door. Wel graag reserveren via
gasterij@wasven.nl.

Natuurwerkochtend voor groot
en klein
Elke eerste en derde zaterdag van de
maand organiseert de natuurwerkgroep van het Wasven de Natuurwerkochtend. Er zijn altijd volop
leuke en nuttige natuurklussen te
doen rondom de Wasvenboerderij!
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.
Fête de la Nature
Groendomein Wasven en CKE, Huis
voor Amateurkunst en Cultuureducatie, organiseren op zondag 26
mei 2019 het Fête de la Nature. Dit
feest van de natuur wordt gevierd
met optredens van (amateur) kunstenaars op meerdere podia in ons
groengebied. Luister naar muziek
of kijk naar voorstellingen tussen
de appelbomen onder het genot van
biologische hapjes en drankjes.
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Op het programma staan diverse
danspresentaties en -workshops,
optredens van singer-songwriters,
koren, jazzensembles, percussiegroepen en klassieke muzieksolisten. Ook zijn er kleine theatervoorstellingen, yogaworkshops,
kinderworkshops en kinderactiviteiten, exposities en presentaties.
Om 14.15 uur treedt kamermuziekensemble het Storioni trio op.
Er is een bomengedichtroute, een
bomenkinderklim en schaapsscheren. En ook de lammetjes zijn weer
te zien! Het wordt een bomvolle,
leuke dag voor de hele familie.
Natuurthema-middag jeugd
Tijdens Fête de la Nature gaan we
insectenhotelletjes maken om de
wilde bijen te helpen aan een onderkomen. Ook vertellen we je alles
over deze solitaire bijen.
 Het is op 26 mei en vanaf 13.00
uur ben je welkom bij de stand van
de natuurwerkgroep. Breng gerust
een vriendje of vriendinnetje mee!

De Wasven zorgwerkgroep organiseert themabijeenkomsten
voor kwetsbare doelgroepen met
aandacht voor natuurbeleving en de
voedselketen. De activiteiten vinden
plaats rondom de Wasvenboerderij
onder de noemer ’Maak het mee @
Wasven’.
In mei is het thema ’Lentekriebels’.
Het is immers weer lente. Planten,
Expositie: schilderijen van
bomen en bloemen staan volop in
Nicole van Kruijsdijk
bloei en jonge dieren worden geboOp de Overloop van de Wasren. Ook blijft het weer langer licht.
venboerderij worden regelmatig
Wat kun je allemaal zien in de
exposities gehouden. In de maand
lente? Dat gaan we onderzoeken.
mei zijn schilderijen van Nicole van Het is nog een verrassing wat we
Kruijsdijk te zien. De serie schilde- precies gaan doen.
rijen omvat portretten van vrouwen  De bijeenkomst is op 8 mei
uit alle delen van de wereld. Daarom 19.00 uur voor mensen met
naast exposeert ze enkele werken
een verstandelijke beperking
uit haar oude reeks van abstracte
van 18 tot 35 jaar. Op 15 mei om
schilderijen. Voor de portrettenserie 19.00 uur is de bijeenkomst voor
gebruikt ze vooral acrylverf in grof
mensen met een verstandelijke
realistische stijl met een geabstrabeperking vanaf 35 jaar.
heerde achtergrond.
De bijeenkomsten in juni hebben
De schilderijen zijn te zien tijdens
als thema ’Heel Wasven bakt’ en
de openingstijden van de Gasterij.
zijn op 12 en 19 juni.
Bijeenkomst vluchtelingen en
wijkbewoners
Een beter contact mét elkaar
bevordert een beter begrip vóór
elkaar. Dat is gebleken tijdens de
bijeenkomsten die het Groendomein Wasven eind 2018 samen
met Vluchtelingenwerk Eindhoven
organiseerde. Daarom is besloten
hieraan een vervolg te geven door
iedere tweede dinsdagmiddag van
de maand, van 13.00 – 16.00 uur
in de Schop van de Wasvenboerderij, elkaar te ontmoeten. Hiervoor
wordt een bijdrage van vijf euro
gevraagd.
 Voor nadere informatie:
fritsvangeffen@wasven.nl
of 040-2811214.

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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Hurkmans
Dakbedekking
Uw dakdekker in de buurt!!!
• Gratis offerte
• Gratis inspectie
• Geen voorrijdkosten
Voor uw garage, aanbouw of dakkapel
moet u ons maar eens bellen!!!
Ook na 18.00 uur Zéér scherpe prijzen
www.platte-daken.nl
Schoonheidssalon voor totale
gezichtsbehandelingen,
professionele make-up en pedicure.
Esthe Esmee beautycare | Van Hogendorplaan 2,
5631 AK Eindhoven | info@esthe-esmee.nl

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

Jeugdhoek
Weet je al iets over het ontstaan van sprookjes?
Vul de goede woorden in, en je weet er daarna van alles van!

Woorden om in te vullen: sprookjes, prinses, Duimpje, Raveleijn, dood, magie, mensen, dokter, Grietje,
Dahl, arme, fabels, leven, Sneeuwwitje, dieren, Middeleeuws.

Er zijn verschillende soorten ...................... De meest bekende zijn de volkssprookjes. Deze sprookjes werden verzonnen voor gewone ...................... en ook aan elkaar doorverteld.
Ze gingen meestal over ..................mensen. In de tijd dat ze ontstaan zijn was het ..................
voor gewone mensen erg moeilijk. Er was vaak honger en de .................lag op de loer. Als je echt
ziek werd, konden arme mensen geen ................ betalen en gingen dood. Als ouders niet meer
voor hun ................... konden zorgen, lieten ze de kinderen noodgedwongen aan hun lot over.
Denk maar eens aan sprookjes als ’klein ..................’ en ’Hans en .................’. Er komt vaak
................. in sprookjes voor en de strijd tegen de rijken wordt altijd gewonnen.
Ook zijn er sprookjes waar een held trouwt met een ............... of de heldin met een mooie prins.
.................is hiervan een mooi voorbeeld.
Een heel apart soort zijn de sprookjes waar .................... de hoofdrol spelen en zich vaak ook gedragen als gewone mensen. We noemen dat soort sprookjes ook wel...................... De verhalen van
slimme Reintje de vos zijn heel bekend. Ze zijn eigenlijk gebaseerd op een lang .....................
gedicht: ’Van den Vos Reynaerde’.
Tegenwoordig zijn er ook wel moderne sprookjes. Paul van Loon schreef het prachtige sprookje
’............................’.
En natuurlijk ken je vast de ’GVR’ van Roald ..................... Er zijn zelfs sprookjes zonder toverij
en wonderen, bijvoorbeeld ’Koning Lijsterbaard’.
Vind je het leuk om zelf een draak of een heks te tekenen, maar vind je dat nog lastig.
Misschien lukt het zo wel met het tekenen in stapjes.
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Begeleidt en adviseert
op het gebied van
verzekeringen,
hypotheken en
financiële diensten

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

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!

Sport en spel onder deskundige begeleiding!
CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

Ronnie Gardiner Methode (RGM)
De Ronnie Gardiner Methode (RGM)
is door de Amerikaanse jazz-drummer Ronnie Gardiner ontwikkeld.
Het is een nieuwe leuke methode
om mentaal fit te blijven. Het is
een soort hersengymnastiek voor
iedereen die van muziek houdt en
een extra uitdaging niet uit de weg
gaat. RGM stimuleert de samenwerking van beide hersenhelften door te
bewegen op muziek en het lezen van
symbolen in rood en blauw.

Ik ben een enthousiast RGM practitioner. In de RGM lessen combineer
’t Oude Raadhuis: ’t Hofke 15,
ik mijn passies ’muziek’ en ’het sti5641 AH Eindhoven.
muleren en motiveren van mensen’.
Donderdag 23 mei vanaf 11.45Vele jaren heb ik fluitlessen gegeven
12.30 uur (rolstoel toegankelijk).
aan de muziekschool in Tilburg.
Onkostenvergoeding 3 euro p.p.
Momenteel ben ik werkzaam als
psychologisch assistent bij SWZ in
Schrijf je in voor een proefles bij
Son bij meervoudig beperkte menRGM-Eindhoven Equilibre
sen. Ik heb in 2017 RGM- Eindvia mail: j.langermans-bosch@
hoven Equilibre opgericht en geef
hotmail.com; via mobiel: 06wekelijks RGM lessen in Eindhoven
18122512. Meer info zie site: www. en omstreken.
rgmeindhoven.nl.
Wie is Jenneke Langermans?

Veel mensen zijn enthousiast en
merken verbetering bij zichzelf, op
gebied van: concentratie, flexibiliteit
van denken, geheugen, reactievermogen, conditie, (uit)spraak, energie, balans, humeur, zelfvertrouwen. Onderzoek naar het effect van
deze methode wijst op verbetering
van functies van brein en lichaam.
Doelgroep:
Gezonde ouderen en mensen met
een kwetsbaarheid in hun hersenen,
zoals: Hersenletsel, Parkinson, MS,
Whiplash, Dementie.
Proefles RGM: Waar en Wanneer?

Samen Thuis in Taal zoekt vrijwilligers
vrijwilligerswerk doen? Heb je een
werkzaam leven in het onderwijs,
kinderopvang of welzijn achter
Samen Thuis in Taal zoekt
de rug? Of heb je als (groot)ouder
vrijwilligers om met kinderen van ervaring en plezier in het lezen
2 tot 8 jaar te lezen
met kinderen? Meld je dan als
vrijwilliger! De tijdsinvestering is:
Samen Thuis in Taal is een project 1,5 uur lezen op het Spilcentrum
dat de taalontwikkeling van
en 45 minuten lezen in de
kinderen stimuleert en ouders
gezinssituatie.
hierbij betrekt en ondersteunt.
Het is gericht op laagtaalvaardige Voor Spilcentrum ’t Hofke zoeken
ouders en hun kinderen.
we nog enkele vrijwilligers. Het
Vrijwilligers lezen met kinderen op project Samen Thuis in Taal is
zowel een Spilcentrum* als in de
gestart op 6 mei en het team
thuissituatie.
bestaat uit 10 personen.
Wil je graag leuk en zinvol
Maatschappelijk relevant en leuk
om te doen!

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd? Neem
dan contact op met Dory Melis,
projectleider van Samen Thuis
in Taal. Telefoonnummer: 0653619255. E-mail:vrijwilligers@
bibliotheekeindhoven.nl.
*Spilcentrum is een gezamenlijke
voorziening voor kinderopvang en
basisschool.
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project Lidl

Bovenaanzicht hoe alles eruit komt te zien. Bouwtekeningen van Architecten Paul Diederen (links) en Arie van Rangelrooij.

De verbouwing van Lidl is begonnen. Lidl wordt een stuk groter dan
hij was.
Voor de duur van de verbouwing is
de Lidl tijdelijk verhuisd naar sectie
C, ingang Daalakkersweg.
Het plan is dat alles medio 2020
klaar zal zijn en dat de Lidl dan
terugkomt in het Karregat.
Rond het Hofke zal u, zoals aangekondigd in het aprilnummer, op de
hoogte houden van de vorderingen
van de verbouwing.

worden in fasen uitgevoerd.
Op bijgaande tekening kunt u zien
wanneer de verschillende fasen
gepland zijn.
Het gedeelte van de Urkhovenseweg
naast het parkeerterrein wordt bij
het parkeerterrein getrokken en
sluit dan mooi aan bij de winkel

van Lidl. Aan de noordzijde van het
huidige parkeerterrein, naast BVC,
komt een straat die aansluiting
heeft op de Broekakkerseweg.
De vervuilde bodem bij het Karregat
op de plaats waar vroeger een benzinepomp stond wordt verwijderd.
Dit gaat 4 tot 6 weken duren. Er

April 2019
Het parkeerterrein aan de Urkhovenseweg wordt opnieuw ingericht.
Dit is nodig omdat het parkeerterrein aan de voorzijde van het
Karregat bij het winkelgedeelte
van Lidl komt. De voorbereidende
werkzaamheden (verleggen riool,
verleggen leidingen en kabels) zijn
begonnen. De werkzaamheden
42

Faseplan werkzaamheden

komt 2 tot 4 maanden een installatie die het grondwater filtert.
Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, 10 april, liggen de
werkzaamheden op schema.
Marianne Jonker

43

Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating
Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen
Gebakken materialen
Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.
Complete verzorging
van A tot Z!

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!

Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480
Mobiel: 06 - 54615308

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.

24/7 ONLINE
AFSPRAAK MAKEN OP

maandag
di t/m don
vrijdag
zaterdag

Gesloten
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 19.00 uur
09.00 - 16.00 uur

• Wassen
• Knippen
• Drogen

€21,-

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

Delekker
Merckthoeve
in de buurt
Voor feesten en partijen!
Oude Urkhovenseweg 4, 5641 JB Eindhoven
Telefoon: 040-281 70 20
Mobiel: 06 16 96 32 33
Email: lucasvandermeulen99@hotmail.com

Natuurmarkt Helmond

opsomming van alle activiteiten van
de deelnemers.
Kinderen
Een greep uit de activiteiten voor
kinderen. Bijvoorbeeld waterbeestjes scheppen, het vlechten van
boompjes van wilgentenen of het
maken van vogelnestkastjes.
Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de ’Bijenhal’
in stadswandelpark de Warande.
(GPS-adres is Kluis 1, 5707 GP
Helmond). De ingang tot de markt
bevindt zich aan de Aarle-Rixtelseweg.

In stadswandelpark de Warande
wordt op Zondag 9 juni 2019 van
12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse
Natuurmarkt Helmond georganiseerd. Ongeveer 40 organisaties,
verenigingen en particulieren zullen
demonstraties en voorlichting geven
op het gebied van natuur, milieu en
duurzaamheid, gericht op een breed
publiek, van jong tot oud!
Er zijn doe-activiteiten en interacties met het publiek en er wordt veel
aandacht geschonken aan kinderactiviteiten.
De markt wordt georganiseerd door
’Natuurplatform Helmond’.
De toegang is GRATIS.

De Natuurmarkt is goed te combineren met een bezoek aan een
gratis concert in het Carat-muziekDivers en duurzaam
paviljoen van 12.00 tot 14.00 uur,
Natuur, milieu en duurzaamheid
komen in al hun aspecten aan bod. het slaan van een balletje op de
Midgetgolfbaan of met een bezoekje
Er zijn observatiekasten met bijen,
aan het dierenpark. In de Warande
je kunt zien hoe kunstraat wordt
gemaakt en natuurlijk kun je honing is een gezellig restaurant gevestigd.
Al met al voldoende mogelijkheden
proeven. Maar er is veel meer te
zien en beleven. Zo is er het ’Elker- om er een compleet dagje uit van te
liek ziekenhuis’ met ’Pollenmeting’, maken!
Dahliatuin, IVN, een preparateur,
Wilt u een indruk krijgen van de
de Lyme-vereniging, vogelasiel,
natuurmarkt bekijk dan de foto’s
Buurttuin Brandevoort, Groei en
van de afgelopen jaren, dat kan via
Bloei, enz.
genoemde website.
Activiteiten
Op de website https://www.
natuurmarkthelmond.nl ziet u een
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SALTO-school ´t Karregat biedt:
•
•
•
•
•
•
•

Fulltime onderwijs aan hoogbegaafden
(Omnio)
Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden
+
(A klas)
Plusklas voor kinderen met
leerproblemen
Grote ervaring in het omgaan met
kinderen van verschillende afkomst
Vakleerkrachten sportonderwijs
Eigentijds gebouw met moderne
faciliteiten
Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar

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

et een

De school m

e kinderen
plus voor all

in de wijk!

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

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!

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

EMK meidenvoetbal is Booming

Sinds het begin van 2018 is voetbalvereniging EMK uit Nuenen
serieus aan de slag gegaan met Meidenvoetbal. Vier enthousiaste meiden begonnen in het voorjaar met
een samenwerkingsverband aan de
meidencompetitie. Het team had al

snel een grote aantrekkingskracht,
waardoor er na de zomer 2 teams
ingeschreven konden worden:
MO11 en MO13. Met enthousiaste
trainsters langs de lijn blijft de
belangstelling ook gedurende seizoen 2018-19 groeien, ook voor de

Lucille - Mijn ReisKennis
is LucilleReizen geworden
anders ook zou boeken
• betaalt u voor uw vakantie wat
u anders ook zou betalen of
minder
• wordt uw reis tot in de puntjes
verzorgd; u hoeft alleen nog
maar uw koffer in te pakken
• gaat u veilig en betrouwbaar
op reis onder de ANVR reisvoorwaarden, het SGR en het
Calamiteitenfonds.
Lucille Zirkzee

MO9 en MO15. Voor het komende
seizoen kan EMK rekenen op een
40-tal meiden in de meidenteams!
Om nog meer meiden te laten
kennismaken met de voetbalsport,
nodigt EMK alle meiden in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar uit Nuenen
en omgeving van harte uit om deel
te nemen aan het BFF toernooi
op zondag 26 mei a.s. Er wordt in
verschillende leeftijdscategorieën
een 4-tegen-4 meidentoernooi
gespeeld. Het gaat dan niet alleen
om het winnen van het toernooi,
maar zeker ook om de gezelligheid.
Er zijn prijzen voor het team met
de leukste naam, het best geklede
team en het gezelligste team. Het
toernooi duurt van 10.00 tot ca.
13.00 uur.
Aanmelden kan per team van 4 of 5
speelsters, of individueel via
EMKBFFtoernooi@gmail.com.
Ook kun je via dit mailadres meer
informatie opvragen.
Nieuw! LucilleReizen in wijk
centrum ’t Oude Raadhuis! Reisadvies, tips, inspiratie of informatie voor uw volgende droomreis of
heerlijke vakantie, geheel vrijblijvend; loop gerust eens binnen!
Wanneer: iedere 3e woensdag van
de maand, van 14.00 tot 16.00 uur.
Zet het op de kalender:
15 mei, 19 juni.
Koffie of thee en een goed gesprek
over vakanties, kom gezellig langs,
ik kijk ernaar uit!
Hartelijke groeten,
Lucille Zirkzee, persoonlijk
reisadviseur

Is het u al opgevallen?
Lucille - Mijn ReisKennis is Lucille
Reizen geworden, met een nieuwe LucilleReizen is uw persoonlijk
huisstijl en een nieuw logo!
reisadviseur en komt bij u langs
op het moment dat het ú uitkomt
Bij LucilleReizen
en regelt alles voor uw reis. Voor
• boekt u de vakantie die u ergens deze service betaalt u niets.
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Orteliusweg 14
Eindhoven

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.

tel: 06Ͳ10150651
tel: 040Ͳ2820544

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

gezond en Wel
Blessurepreventief sporten

opbouwt, verhoog je het risico op sportblessures. Hier
merk je misschien niet direct na één training iets van,
Dat sporten goed voor je is, weet eigenlijk iedereen wel. maar na verloop van tijd kun je last krijgen van blesMaar hoe zit het met al die sportblessures dan?
sures en zal je prestatie afnemen.
Door sporten worden spieren sterker, botten en pezen
steviger en gewrichten soepeler. Dit zijn allemaal
wo-P
gezondheidsvoordelen die je haalt uit het sporten. Het
kan voorkomen dat een spier te ver uitrekt, een pees
scheurt of een gewricht de verkeerde kant op kantelt. In
deze gevallen spreken we van een sportblessure.
Gelukkig zijn sportblessures goed te voorkomen. Door
blessurepreventief te werk te gaan kun je veilig sporten.
Een ezelsbruggetje hiervoor is WOP. WOP staat voor
Warming-up, Opbouw en Preventie.
W-op
Voordat je gaat sporten
is het belangrijk om
altijd een Warming-up
uit te voeren. Opwarmen zorgt voor betere
doorbloeding van de
spieren en smeert de
gewrichten. Dit zorgt
voor een verminderde
kans op spierscheuren
en gewrichtsklachten.
Daarnaast zorgt een goede warming-up voor verbeterde coördinatie en stabiliteit van de gewrichten
waardoor je sportprestatie kan toenemen. Een goede
warming-up duurt ongeveer 10 minuten en sluit aan
bij de sport die je gaat beoefenen. Bijvoorbeeld als je
gaat hardlopen, is een rondje fietsen geen passende
warming-up. In dit voorbeeld kun je als warming-up
het beste rustig beginnen met joggen en bijvoorbeeld
een aantal armzwaaien maken. Op deze manier went
het lichaam langzaam aan meer belasting en ben je
klaar om veilig te beginnen met je training.
w-O-p
Opbouw van belasting van sportactiviteiten. Het is
belangrijk om sportprestaties niet te snel op te bouwen. Als regel kun je aanhouden: opbouwen mag met
maximaal 10% per week.
Bijvoorbeeld je fietst 1 keer per week 5 km en wilt
dit opbouwen. Je kunt dan de week daarop dus 5,5
km fietsen. Wanneer je met meer dan 10% per week

Om sportblessures te voorkomen kun je Preventieve
oefeningen uitvoeren. Dit zijn krachtoefeningen met
het eigen lichaamsgewicht die je wekelijks thuis of in
het fitnesscentrum kunt uitvoeren. Deze oefeningen
zorgen voor verbeterde coördinatie en stabiliteit in de
gewrichten. Preventieve oefeningen kunnen het risico
op blessures met maar liefst 65% verminderen. Erg belangrijk bij deze oefeningen is een correcte uitvoering.
Wanneer je wilt beginnen met preventieve oefeningen
kun je daarom het beste een trainer om hulp vragen. Bij
een incorrecte uitvoering kan het risico op sportblessures namelijk toenemen. Een trainer kan je hier goed
bij helpen.
Sporten is altijd goed! Wil je beginnen met sporten,
advies over jouw sportspecifieke oefeningen of heb je
andere vragen, raadpleeg dan een (fitness)trainer.

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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aanplanting
aanvaarden
afzoenen
autorijschool
bevestigen
brevet
colonne
eindcontrole
eraan
evenzo
grazig
haarnet
hieronder

hymne
infaam
inkijk
karakter
katoog
kernafval
knorrig
koket
koolzuur
lazaret
losmaken
marktaandeel
mirabel

monarch
nectar
niettemin
noten
november
oogbol
ornaat
raadplegen
ravioli
roede
spore
strijken
universiteit

vendelzwaaien
vrachtvervoer
vuilniszak
waakzaam
weergave
wirwar
wrijven
zeshoek
zitzak
zonet

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN GEBOUW
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart
met uw naam, adres en telefoonnummer en stuur
deze naar de redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke,
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com).
De oplossing van deze puzzel dient vóór 25 mei 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 adverteerders of door het wijkblad.
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Oplossing van vorige maand is: Dobermann
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
F.H. Saljé
Van Gorkumlaan 101
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ’t Hofke, Ans Verheijen neemt contact
met u op om de prijs te overhandigen.

Ontspanningsyoga
voor innerlijke balans
herstel en nieuwe energie

15
jaar

Aanmelden en info:
Corina van Dommelen
’t Hofke 59
5641AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430
Mobiel: 06-27055614
www.pranayogastudio.nl

Hofstraat
139
Hofstraat
Hofstraat
139
139
5641TD
Eindhoven
5641TD
5641TD
Eindhoven
Eindhoven

Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com

Bedrukkingvanaf
vanaf111stuk
stuk
Bedrukking
Bedrukking
vanaf
stuk
Eigentextiel
textielWELKOM
WELKOM
Eigen
Eigen
textiel
WELKOM
Persoonlijkeadvies
adviesen
en
Persoonlijke
Persoonlijke
advies
en
Service
Service
Service
Goede Kwaliteit
Kwaliteit- -Goede
Goede
Kwaliteit
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Openingstijden:
Openingstijden:
Openingstijden:
maandag-vrijdag
9.00-17.00
maandag-vrijdag
maandag-vrijdag
9.00-17.00
9.00-17.00
en
op
afspraak
enenop
opafspraak
afspraak

Totziens
ziensRon
Ron&&&Martina
Martina
Tot
Tot
ziens
Ron
Martina

ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje
Een behandeling in mijn salon staat synoniem
voor rust en verzorging van lichaam en geest.
In een ontspannen omgeving waar persoonlijke
aandacht en kwaliteit hand in hand gaan.
✔ persoonlijk advies
✔ iedere huid is anders
✔ verzorging in de salon en thuis
✔ producten op basis van aloe vera
✔ acné specialisatie/vergoeding via
zorgverzekering mogelijk

Hanne Retera ❘ salon voor huidverzorging
Haagbeemd 61, 5641 NB Eindhoven
Telefoon 040 281 15 45
www.schoonheidssalon-hanne.nl

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

www.hypotheekvanrichard.nl

