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maken van een
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Het adres voor al uw rookwaren
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Email: renata@tabaktiefnet.nl
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van de Redactie
Spannende maanden waren het:
april, mei en juni.
April, voor onze werkgroep, zou de
inzamelingsactie ook dit jaar weer
slagen zodat we ons wijkblad weer
een jaar lang kunnen bekostigen?
Mei, voor de schoolverlaters, zij
moesten het ene examen na het
andere maken. Zou het lukken,
hebben ze de leerstof goed onder
de knie?
Juni, zijn de examens goed gemaakt
en hebben ze voldoende gepresteerd? Zijn ze geslaagd?
Over de inzamelingsactie in april
kan onze werkgroep tevreden
zijn. De voorlopige opbrengst is
1 9150.-. Wijkbewoners bedankt,
jullie hebben ons dus ook deze keer
niet in de steek gelaten en door
jullie bijdragen laten weten dat het
blad gewaardeerd wordt. Wij kunnen weer een jaar lang het wijkblad
uitgeven. Onze enthousiaste bezorgers hebben zich daarvoor weer
voor honderd procent ingezet.

Als zij u niet thuis aangetroffen
hebben, gaven ze niet op maar kwamen zeker nog een keertje terug.
De schoolverlaters hebben in mei
een hele spannende maand gehad.
Zij gingen van het ene examen naar
het andere. Zittend in een zaal aan
een tafeltje waren zij uren geconcentreerd bezig met een vak. Vier,
vijf en soms zes jaar voorbereiding
zijn er aan vooraf gegaan. Nu moeten ze bewijzen dat hun kennis op
niveau en voldoende is.
In juni krijgen de meeste examenkandidaten de uitslag. Dat zijn
spannende dagen, ze wachten
op het verlossende telefoontje:
„Geslaagd!”. Zodra dat heugelijke
nieuws bekend is, wordt het meteen
rond geappt, de vlag en de boekentas worden buiten gehangen,
het feest wordt voorbereid en de
vakantie kan beginnen. Wij hopen
dat de komende weken veel vlaggen
en boekentassen onze Tongelrese
straten gaan sieren.

Datum volgende uitgave:
± 11 juli 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:
Avondwandelvierdaagse Tongelre
Foto: Jan Bruin
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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

Natuurbeleving
We starten bij het Groendomein
Wasven met de opbouw van een
kleine bijzondere wandelroute.
Al wandelend kun je, met behulp
van een app op je smartphone, vrijwel doorlopend informatie krijgen
over allerlei aspecten die met natuur, milieu en de beleving daarvan
te maken hebben.
We starten met de aanleg van een
zogenaamde analemmatische zonnewijzer. Een zonnewijzer waarvan
je als bezoeker zelf deel uitmaakt.
Ga je op de juiste plaats staan op de

aan de route worden toegevoegd,
bijvoorbeeld windwijzer, weerstation, fijnstofmeters. En het past in
datumschaal dan wijst je schaduw
de opzet om met deze vorm van
de juiste zonnetijd aan.
natuurbeleving ook te zorgen voor
De zonnetijd is een wat andere tijd
lespakketten voor schoolgroepen,
dan onze kloktijden (de winter- en
van eenvoudig (groep 3-4 basiszomertijd) en we lichten natuurlijk
de verschillen toe. In die toelichting, school) tot indringender (middelbaar onderwijs).
die je summier op je telefoontje
We zullen je in de komende tijd van
door krijgt, krijg je ook nog verwijde ontwikkelingen op de hoogte
zingen naar verdere informatie die
we op de website van het Groendo- houden.
mein gaan presenteren.
(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/
In de komende tijd zullen naast
Analemmatische_zonnewijzer) ©
de zonnewijzer geleidelijk andere
elementen en bredere informatie
Willy Leenders

Analemmatische zonnewijzer bij de Abdij Herkenrode in Hasselt

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.

Frits van Geffen slaat de eerste paal voor de zonnewijzer

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Kraaglijster
De Kraaglijster kwam laatst uit de kroeg
beneveld en het spoor volkomen bijster
niet zo vreemd dat iemand vroeg
heb je een stuk in je… Kraag lijster?
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de wisselpen door
Hans Rovers
Mijn naam is Hans Rovers. Ik ben
geboren op 5 augustus 1982 als de
jongste uit een gezin van drie kinderen - mijn vrouw zegt vaak „typisch
een jongste”, ik weet eigenlijk nog
steeds niet zo goed wat ze hiermee
bedoelt. Wij woonden - en wonen,
maar daarover later meer - op de
Loostraat 11 in Tongelre, waar mijn
vader Lambert Rovers met mijn
moeder Annie Rovers als laatste der
Mohikanen nog een echte boerderij
met vee hadden. Vele generaties
voor mij (onze kinderen zijn de 10e
generatie Rovers op de Loostraat)
waren al boer, maar ik heb deze
familietraditie niet voortgezet. Het
boerenbloed was onvoldoende
aanwezig. Wel hebben mijn broer
Bart, zus Anneke en ik als kind wel
veel - ik weet niet of mijn vader
het met deze kwalificatie eens is meegeholpen op de boerderij. Met
wisselend enthousiasme: tractor
rijden is leuker dan mest ruimen.
Ik denk met heel veel plezier terug
aan mijn jeugd op de boerderij. Ons
pap en ons mam waren er altijd,

Samen eten met z’n vijven
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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.

Samen met mijn lieve moeder

ook tussen de middag aten we altijd
met z’n vijven. Ons oma woonde in
een huisje op het erf. Er was veel
ruimte om te spelen: in de tuin,
op de hooizolder, in de bijentuin,
bij de Dommel, en - ja toen ook
al - ook achter de computer. Mijn
broer Bart is vroeger begonnen op
de katholieke school in ’t Karregat
maar is al vrij snel naar de openbare
school in hetzelfde gebouw gegaan.

Ons mam vertelde later dat ze deze
overstap hadden gemaakt omdat de
kleuterjuf met de kinderen geregeld
’Een nacht alleen’ van Doe Maar
zong. Ze vond dat geen thema voor
kindjes, en daar ben ik het eigenlijk
wel mee eens. „Ik kan er nog kwaad
over worden”, zei ze dan. Mijn
zus en ik volgden uiteraard naar
dezelfde school.

Spelen op de hooizolder

Ik had een erg lieve moeder. Eentje
die trots was op haar gezin en die
vierkant achter haar kinderen stond.
Of ervoor, als dat moest. Ze was er
altijd en ze had altijd interesse en
tijd voor ons. Nu ik zelf kinderen
heb, merk ik dat dat niet altijd makkelijk is. Het was natuurlijk wel een
andere tijd, waarin de moeder het
huishouden deed en de vader voor
het inkomen zorgde. Alhoewel in
ons geval ons pap ook nooit ver weg
was, en daar maakte ons mam dan
ook wel eens gebruik van. Ik herinner me een keer dat ik per ongeluk
in een ruzie met mijn zus Anneke
een kiezelsteen door een glas-inlood raam gegooid had. In plaats
van boos te worden, zei ons mam
dat ik maar aan ons pap - die op
het land was - moest gaan vertellen
wat ik had gedaan. Ze liet het boos
worden deze keer aan hem over.
Ze wilde niet altijd de boeman zijn,
vertelde ze later.

torstitel heb gehaald. Mijn vakgebied is industriële elektromotoren.
Dit zijn elektromotoren met een
- uiteraard - industriële toepassing
die in tegenstelling tot de elektromotor die in een Tesla ligt typisch
geen roterende maar een lineaire
beweging maakt. Simpeler gezegd;
deze motor draait niet, maar maakt
een beweging over een lijn of in een
vlak. Een bekend voorbeeld is misschien een magneetzweeftrein. Op
verjaardagen heb ik altijd al moeite
om mijn werk uit te leggen en dat
zal nu niet anders zijn vrees ik.
Inmiddels werk ik met veel plezier
bij ASML waar ik verantwoordelijk
ben voor een deel van de elektromotoren in de volgende generatie
machines.

waren de koeien aan het melken,
mijn zus en ik sliepen nog. Een
onbeschrijflijk verdriet kwam ons
gezin binnen en dat heeft een grote
impact gehad. Op zijn bidprentje
stond: „Nooit meer Bart, nooit
meer zonder Bart”. Een waarheid
als een koe zou je kunnen zeggen.
Het is een feit waar ik inmiddels
goed mee heb leren omgaan, maar
het verdriet slijt nooit. Hij is 24 jaar
geworden.

In dezelfde periode werd bij ons
mam een zeldzame tumor ontdekt,
een tumor die eigenlijk niet behandeld kon worden. Gelukkig heeft
deze tumor zich de eerste jaren gedeisd gehouden, maar in augustus
2014 kreeg ze uitzaaiingen waar ze
erg ziek van werd. Uiteindelijk is ze
Ik kan met overtuiging zeggen dat
in juni 2015 overleden. Ons mam
mijn broer, zus en ik een onbeis geboren in Heukelom (vlakbij
zorgde jeugd hebben gehad op ons
Tilburg), en is na haar huwelijk met
erf op de Loostraat. Daar kwam met ons pa in Tongelre komen wonen.
een klap een eind aan in juni 2003, Ik denk dat ze zich hier erg thuis
Na de basisschool ben ik via het
toen mijn broer Bart bij een autovoelde, ze kende veel mensen. Ze
Augustinianum op de Technische
ongeluk overleed. Ik kan me nog
was vroeger actief op school en in
Universiteit Eindhoven terecht gegoed herinneren hoe twee politiede parochie, onder andere als lector
komen, waar ik elektrotechniek heb agenten ons ’s ochtends dit nieuws in de kerk. Haar favoriete hobby
gestudeerd en uiteindelijk mijn doc- kwamen vertellen. Ons pap en mam was fotografie en, vooral eigenlijk,
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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

het maken van kaarten van haar
eigen foto’s. Haar fototoestel was
nooit ver weg - soms tot vervelens
toe - en ze had voor elke gelegenheid wel een kaart gemaakt. Deze
kaarten verkocht ze ook in de kapel
op de Loostraat. Op een mooie
zondag verkocht ze er ooit tientallen
en daar was ze dan erg trots op. Ik
zei altijd dat zij ze veel te goedkoop
verkocht, maar voor haar was het
maar een hobby. Van de opbrengst
kocht ze nieuw fotopapier en inkt

en uiteindelijk ook een nieuwe
camera. Ik denk met erg warme
gevoelens aan ons mam terug. Ze
was altijd oprecht geïnteresseerd in
mensen, en ze was altijd erg attent
bij speciale gebeurtenissen - daar
stuurde ze dan uiteraard één van
haar kaarten heen. Een fijn mens en
Nieuwe generatie Rovers
een groot gemis.
Ik ben inmiddels ruim tien jaar
samen met Ilone en we hebben
vorig jaar pas getrouwd, zie foto samen twee kinderen: Cato (4 jaar) komt uit Lage Mierde en werkt als
en Vic (1 jaar). Mijn vrouw - we zijn onderwijzeres op een basisschool in
Reusel. Ontwikkelingswerk noemt
ze dat zelf - ze lezen Rond ’t Hofke
daar vast niet. Tot vorig jaar woonden we in Strijp, maar we zijn vorig
jaar na een verbouwing terug in de
boerderij op de Loostraat komen
wonen. Mijn vader woont inmiddels
samen met zijn partner Anna in de
mantelzorgwoning - of skihut zoals
hij het zelf noemt - op het erf. De
geschiedenis herhaalt zich. Ik ben
erg blij dat we inmiddels weer terug
in Tongelre zijn, en ik hoop dat
Ilone en ik onze kinderen net zo’n
fijne opvoeding kunnen geven als ik
heb gehad. Aan de omgeving zal het
alvast niet liggen weet ik.
Ik geef de wisselpen door aan
Judith van Sitteren.
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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
Op hete droge zomerdagen kan
dat gebeuren, maar nu zelfs al
gebeurt het dit voorjaar. Die
afgebroken takken wegen een
stuk minder dan normaal, omdat
er niet de gewenste hoeveelheid
vocht in zit en daardoor een stuk
minder sterk zijn. Men noemt dit:
summer drop.
Water, dus regen is er zeker nodig
om deze gevaarlijke takbreuken te
voorkomen.

Bermen worden steeds mooier

Best wel eng, hoe snel de seizoenen elkaar met rap tempo opvolgen.
De fruitbomen zijn al in rap tempo
hun vruchten aan het ontwikkelen
en de walnootjes hangen weer in
de notenboom om verder uit te
groeien tot heerlijke grote noten.
Voor je het weet is het weer zover,
dan ben je weer aan het plukken of aan het rapen. Net als de
eekhoorntjes. Dit jaar waren er
weer 4 jonkies uit de eekhoornvilla
gekropen en spelend in de bomen
hun klimvaardigheden aan het
oefenen. Geweldig om te zien.
Maar laat eerst maar eens de zomerbloemen bloeien in de velden
en bermen. Dan gonst het daar op

warme dagen van de insecten, die
van bloem tot bloem zoemen om
hun nectar te halen en meteen de
bloemen te bestuiven. Tenminste
zo zou het moeten zijn.
Opvallende bermen staan te
bloeien langs de Van Oldenbarneveltlaan en de Eisenhowerlaan.
En wie weet wordt onze wijk nu
ook nog mooier met al die zonnebloemen die geplant zijn.
Summer drop
De droogte is nog steeds een probleem. Het risico is dat er spontaan zwaardere takken uit oude
bomen zoals eik, beuk en plataan
kunnen afbreken zelfs bij windstil
weer.

De bermen in Tongelre worden
steeds mooier en gevarieerder.
Een aantal jaren terug werd het
nog bijna wekelijks gemaaid, maar
dat wordt nu niet meer gedaan.
Zeker op plekken waar de berm
mag bloeien wordt de berm 1 of
2 keer gemaaid en het maaisel
afgevoerd. Dan zie je dat planten
en bloemen tot wasdom kunnen
komen en uitbundig onze bermen
laten kleuren. Het geluk is dat dit
soort beheer aanzienlijk goedkoper is voor onze gemeente. Dus
drie vliegen in een klap. Bloeiende
bermen, goed voor de bijen en
andere insecten en goedkoper voor
onze gemeente.
Wat de bermen minder mooi
maakt, is de rotzooi die door bepaalde automobilisten en mobiele
fastfoodeters uit hun raampje
naar buiten wordt gemikt na het
nuttigen.
Asociaal gedrag! Jammer is dat!
Geniet maar van wat er bloeit in
bermen. Daar word ik tenminste
blij van. U ook?
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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in gesprek met...
Harrie Meevis
Harrie Meevis en de klok van
Willem Barentsz

„In de 19e eeuw ontdekt een
walvisvaarder het Behouden Huys
van Willem Barentsz, de ontdekkingsreiziger die via het noorden
de weg naar de specerijenlanden
in het oosten wilde vinden. Maar
Willem strandde met zijn bemanning op Nova Zembla (1596). In de
houten hut die van het scheepswrak
was vervaardigd werd ook een klok
gevonden, althans wat er van over
was. Een Amsterdamse arts maakte
er een bouwtekening van. Nu staat
er een kopie van die klok in deze

kamer. Nee, het is geen bouwpakket. Op basis van de tekeningen heb
ik de klok vier keer helemaal zelf
nagebouwd, twee voor mijn dochters en twee voor mijn kleinkinderen, met de techniek van die tijd.
Zo kende men in de 16e eeuw geen
schroefdraad. Met spieën werden
metalen balken aan elkaar verbonden, zoals de pen- en gat-verbindingen in houten constructies. Een
professionele schilderes heeft de
wijzerplaat kleurrijk geïllustreerd.
Ze heeft opgespoord welke kleuren

Harrie’ klok van Willem Barentsz

Het patent van Harrie’s mechanisme
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er in die tijd gebruikt werden en
hoe bijvoorbeeld wolven werden
afgebeeld. De wolven refereren naar
de Wolvendijk, links bovenin mijn
initialen HM, in het midden ons familiewapen en rechts in de hoek zie
je het Wapen van Tongelre, 1599.”
Jos en ik praten met Harrie Meevis.
Harrie (76) woont met zijn Yvonne
al sinds 1972 in hetzelfde huis in
Tongelre. Als we de woning van dit
sympathieke paar binnen treden
valt de collectie van bijzondere
uurwerken, in allerlei vormen en
maten, meteen op. „Kom we gaan
in de serre zitten”, stelt Harrie voor.
Op tafel liggen naast boekwerken,
foto’s en krantenknipsels ook radertjes, tandwieltjes en pennetjes. Hij
heeft het gesprek zorgvuldig voorbereid. Harrie maakt en restaureert
uurwerken. Het is niet alleen zijn
hobby maar ook lang zijn beroep
geweest. Al heel snel hebben we in
de gaten dat we hier te maken hebben met een autoriteit op dit gebied
en niet alleen binnen Nederland,

Klok uit de tijd van Napoleon

huishouden was er niks. Ik kon wel
janken want ik was het niet gewend
om zonder centen te zitten.” Harrie:
„Maar toen ik de zaterdag daarop
haar ƒ 500.- overhandigde, verdiend met diezelfde klokken, waren
de traantjes snel gedroogd. Dat was
meer dan een maandsalaris.”
Op de TH krijgt Harrie een opleiding tot instrumentmaker waarvoor
hij in Leiden examen moet doen.

Prins Bernhard op bezoek bij de TH, Harrie links vooraan.

maar ook ver over de landsgrenzen.
Hoe is het zover gekomen?
„Mijn oudere broer werkte als
instrumentmaker op het Natlab van
Philips. Ik keek enorm tegen hem
op. Zoiets wilde ik ook, maar omdat
ik kleurenblind was werd ik niet
aangenomen op de Philips Bedrijfsschool.
Daarom ging ik de opleiding fijnmetaal doen op de ambachtsschool aan
de Piuslaan. Ik kwam daarna wel
bij Philips terecht maar was al snel
aan iets uitdagenders toe. Toen de
Technische Hogeschool (nu TU/e)
een fijn instrumentmaker zocht,
solliciteerde ik daarom ook onmiddellijk. Het proefstuk dat ik moest
fabriceren maakte kennelijk veel

indruk op de sollicitatiecommissie,
want ik werd direct aangenomen.”
Yvonne grijpt in: „Van zijn eerste salaris kocht meneer (wijst
naar Harrie) klokken en voor het

„Ik had het er prima naar mijn zin.
Echter toen vanwege bezuinigingen
een lang in het vooruitzicht gestelde
promotie niet doorging, was ik van
mening dat ik me dan ook niet aan
de afspraak hoefde te houden en
nam ontslag.
Samen met mijn broer en een antiquair begon ik begin jaren ’70 een
klokkenfabriek in Veldhoven.
Binnen een paar maanden wisten

Harrie onder een rij stoelklokken in zijn klokkenfabriek in Veldhoven
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Harrie en Yvonne tonen het mechanisme dat erachter zit

we de productie op te starten. De
klokken verkochten we vooral aan
de vakhandel: juweliers en antiquairs. Met onze prijs/kwaliteitsverhouding konden we de concurrentie heel goed aan, maar tegen de
energiecrisis bleken we niet bestand
en konden uiteindelijk niets anders
dan de fabriek opheffen. Vanaf
1977 ben ik voor mezelf begonnen.
Over de hele wereld ging ik op

Kogels voor het contragewicht
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zoek naar klokken: in heel Europa
maar ook Amerika. En niet alleen
klokken, ook materiaal en gereedschap. Om een klok zo authentiek
mogelijk te maken of te restaureren,
heb je soms oud metaal nodig. Deze
ketel bijvoorbeeld vond ik op een
vlooienmarkt. Uit de bodem kan
ik een wijzerplaat zagen. En dit is
helemaal bijzonder.” Harrie laat ons
een kogelgiet-apparaat zien. „Je giet
in de bolvormige holte gesmolten
lood en dan snijd je de bovenkant
eraf. De kogels werden gebruikt in
musketten (ouderwets geweer).”
„Maar Harrie, jij maakte toch klokken?” „Kijk, aan deze klokken hangen gewichten die omhoog getakeld
moeten worden zodat het uurwerk
kan lopen. De holle vormen vul ik
op met loden kogels en de hoeveelheid kogels regelt het op tijd lopen
van de klok.”
Yvonne: „We gingen de beurzen
af met onze klokken. Vooral in
Duitsland, daar is veel belangstelling. De klokkenbeurs van Furtwange is de beste. De grootste is de
N(ational)A(ssociation) of W(atch)

Het uurwerk in dit schilderij werkt echt

and C(lock) C(ollectors) in Amerika
met zo’n 1200 standhouders. Zo’n
beurs kost veel energie: het prijzen,
inpakken, de reis, stand opbouwen
enz. Daarom zijn we er inmiddels
mee gestopt, we worden te oud voor
zoiets.” Harrie: „Soms kwam ik op
zo’n beurs wel eens een klok tegen
die ikzelf gemaakt had. Een keer
bood een handelaar een klok van
mij aan als een antieke stoelklok. Ik
heb hem uit de droom geholpen en
kon aantonen dat hij echt niet uit de
18e eeuw kwam. Met een leven lang
in de klokken bouw je uiteraard
heel wat expertise op. Er bellen nog
steeds klanten uit de hele wereld,
maar ik neem geen nieuwe meer
aan.”
Tijd voor een rondleiding. Eerst

de woonkamer. Bij elke klok heeft
Harrie wel een prachtig verhaal
of bijzondere anekdote. „Deze
stoelklok is de eerste die..., deze
komt uit Nantes (Frankrijk) zelf
gerestaureerd en aan de gemeente
Nantes te koop aangeboden, maar
die had geen geld om..., dit is een
origineel Klokkenmanneke, een
handelaar die beladen met klokken te voet door Duitsland trok om
ze aan de man te brengen en dit
noemen ze een skeletklok want…
enz., enz..” „Maar dit is mijn favoriet”, onderbreekt Yvonne en wijst
naar de muur, terwijl ze aardapHarrie met loepbril op in zijn werkplaats

pelen aan het schillen is. Want haar
kinderen zijn nog steeds verzot op
mamma’s gebakken aardappeltjes,
maar dit terzijde. Boven de eettafel
hangt een klassiek schilderij in een
nog klassiekere lijst. We zien een
dorpsgezicht, een kerktoren met
klok en jawel hoor, in het schilderij
is een wijzerplaat verwerkt die het
nog doet ook. Harrie en Yvonne
scharnieren het schilderij naar
boven open en het uurwerk erachter
wordt zichtbaar. Jos en ik zijn met
stomheid geslagen. Nog nooit
zoiets gezien.

Duits Klokkenmanneke

Na de woonkamer nemen we een
kijkje in Harrie’s werkplaats. Naast
moderne freesmachines, zien we
ook een traditioneel aambeeld,
zelfs een pannetje om lood of tin
in te smelten, meetapparatuur en
bakjes vol reserve-onderdelen.
Goed, als we die freesmachines
buiten beschouwing laten, kunnen
we ons met gemak in het atelier van
een 17e of 18e eeuwse gildemeester wanen. De werkplaats ademt
kennis, techniek, vakmanschap,
handvaardigheid creativiteit en zo
kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Kortom zowat alles waar het
tegenwoordig aan lijkt te ontbreken.
Lijkt, want de digitale revolutie vereist weer andere vaardigheden. Dus

een beetje kort door de bocht van
mij. Sorry! Dat komt omdat we toch
wel van slag zijn, want Harrie vertelt ons dat hij de inhoud van zijn
werkplaats van de hand gaat doen.
Alles? „Alles! Het is mooi geweest.
Ik stop ermee. Er is nauwelijks nog
belangstelling voor het vak. Een
klokkenmakerschool in Rotterdam
had nog maar twee aanmeldingen.”
Na al het moois dat Harrie ons
heeft laten zien en zijn bevlogen
verhalen, komt zijn aangekondigde
teloorgang van dit mooie vak toch
als een kouwe douche over ons
heen. Jos en ik beseffen wederom
dat de tijd niet alleen verandert,
maar ook op niemand wacht. Harrie
neemt afscheid met: „Vrees ’Omni
momento time momentum’!” (elk
moment van de tijd).
Eigenlijk zou Harrie een museum
of workshop moeten beginnen
of allebei. Hij heeft niet alleen de
kennis en de materialen maar ook
de gave om het uit te leggen. In ons
hoofd zien we Harrie al enthousiast
reageren en met die schrale troost
keren we huiswaarts.
Bedankt, Harrie en Yvonne,
het was ons een waar genoegen,
Paul Brans & Jos Rovers
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Mannen, Uomo, Guys, Homme
Uniek. Individueel. Krachtig. Mannelijk.
En dat alles met een onmiskenbare stijl.
Tailor’s made grooming for real men*

Producten 1 17.95 per blikje. pommade clay gum wax

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

Het Eindhovens Muziekcollectief
100 jaar: Het slagwerk.
De grote trom, de pauken en bekkens: een harmonie is niet voor te
stellen zonder. Het EM heeft zelfs
een aparte slagwerkgroep. Hoe is
dat zo gekomen?
2019 is het jubileumjaar van het
EM en gedurende dit jaar besteden
we aandacht aan de geschiedenis
van onze vereniging. Dit keer: de
slagwerkgroep.
’Blaosmuziek met toeters en bellen’, Gé Reinders zingt er over: wat
is een harmonie zonder slagwerk
(de bellen)? Zonder de pauken, de
trommels, bekkens en nog veel
meer? Zeker vroeger, toen het nog
gebruikelijk was dat harmonieën
lopende optredens hadden, was het
slagwerk nodig. Niet alleen voor de
afwisseling (zo konden de blazers
even bijkomen), maar zeker ook
voor de maat. Dit lukte niet altijd:
het verhaal gaat dat de slagwerkgroep van De Eendracht erom
bekend stond de pas er flink in te
houden waardoor de rest de maat
niet kon houden...
Slagwerk staat voor iedereen gelijk
aan de harmonie en de klanken
ervan herinneren aan de avondvierdaagse, Koningsdag en andere
feestelijkheden. Voor Lies, lid van
onze harmonie, is slagwerk heel
speciaal. Haar vader was paukenist
bij een bekende harmonie in Beek
en Donk. Ze is er dus mee opgegroeid. En zoals dat gaat: zij heeft
vele instrumenten uitgeprobeerd
en gespeeld, behalve het slagwerk. Maar pas toen zij bij het EM
slagwerk ging spelen, kwam zij echt
thuis. Iets wat voor veel van onze
leden gelukkig geldt.

beschikken over een grote reeks aan
melodisch slagwerk. Dit heeft vast
een toelichting nodig. Van oudsher
is slagwerk (trommels, bekkens)
niet gestemd en heeft geen bepaalde
toonhoogte. Pas toen er gestemde
instrumenten bij kwamen, zoals de
xylofoon of buisklokken, werd het
mogelijk om melodieën te spelen.

Vandaar dat deze instrumenten melodisch slagwerk worden genoemd.
De oude PTT-harmonie beschikte
over veel melodisch slagwerk en
heeft hierin een traditie hoog te
houden.
In de jaren ’70 en ’80 hadden ze
een eigen lyrakorps van maar liefst
20 leden dat in 1983 Nederlands
kampioen is geworden. Een lyra is
de voorloper van een harp en lijkt
op een xylofoon, maar dan één
die rechtop wordt gedragen. Dit
onderdeel van het corps werd soms
ook wel het groepje jankplanken

genoemd... Dit lijkt onaardig, maar
het schijnt te maken te hebben met
het lang blijven naklinken van het
geluid van dit instrument.
Bent u benieuwd naar hoe het slagwerk nu klinkt?
Kom luisteren op 15 september
bij de Van Doornekiosk in het
Stadswandelpark waar het EM de
concertmiddag verzorgt.

Het Eindhovens Muziekcollectief
heeft een grote slagwerkgroep.
En wat nog uitzonderlijker is: wij
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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

Openluchtmis zondag 5 mei
Op zondag 5 mei zou de openluchtmis plaatsvinden bij het kapelletje
aan de Loostraat.
Het zou een speciale viering
worden. Dit jaar bestond de kapel
65 jaar en ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan is men in 1994
begonnen om jaarlijks op de eerste
zondag van mei de openluchtmis te
vieren, dit jaar dus voor de vijfentwintigste keer.

Dat betekende ook dat de traditioneel gezellige bijeenkomst na de
viering op het erf van de familie
Rovers minder goed bezocht werd.
Ook het Boerenmoeske dat hier

De werkgroep had weer veel tijd
en energie in de voorbereidingen
gestopt.
Echter, het weer werkte op die dag
helaas niet mee zodat uitgeweken
moest worden naar de Martinuskerk. Hier vond na afloop ook de
gebruikelijke vendelgroet plaats.

zou optreden moest helaas worden
afgezegd.
Heel jammer allemaal, maar we
vertrouwen erop dat we volgend jaar
op zondag 3 mei weer lekker in het
zonnetje kunnen genieten van een
mooie viering in de Loostraat.

Het weer werkte helaas niet mee

Heeft u de zonnebloem
al geplant?
Vorige maand deden wij in Rond ’t Hofke een
oproep mee te helpen onze buurt zonniger te
maken door het planten van een zonnebloem in
uw voortuin of op uw balkon. Dat was niet tegen
dovemansoren gezegd. De werkgroep van Rond
’t Hofke en de natuurwerkgroep van ’t Wasven
deelden ruim 300 zonnebloemen uit! Omdat de
belangstelling groter was dan we verwacht hadden,
kwamen we zonnebloemen tekort. Om mensen
niet met lege handen huiswaarts te sturen, hebben
we zakjes met zonnebloempitten uitgedeeld. Wilt
u ook zo’n zakje zonnebloempitten? Kom dan op
een maandagavond of op een 1e of een 3e zaterdag
’s morgens naar de kas van ’t Wasven. Daar delen
we gratis zonnebloempitten uit. Heeft u vragen of
opmerkingen over deze actie, stuur dan een mail
naar Rondhethofke@gmail.com of natuurwerkgroep@wasven.nl . De komende maanden leest
u in Rond ’t Hofke meer over het verloop van de
actie.

ZONNEBLOE

voor een zonnig MEN
e wijk!

Kees van Grevenbroek en Jos Rovers
U heeft een zonn
ebloem gekregen
om deze in uw voor
planten, met als doel
tuin of op uw balko
onze wijk er een
n te
beetje zonniger uit
is het goed voor
de bijen, vlinders
te laten zien. Bove
en andere bloem
ndien
bloemen uitgebloei
-bezoekende insec
d zijn en je laat de
ten. Als de
zaden rijpen, kome
zaad etende voge
ls de rijpe pitten
opeten. De zonnebloe n mezen of andere kleine
mensen eetbaar.
mpitten zijn ook
voor
Plant de zonnebloe
m, indien mogelijk,
op een zonnige plaat
een ruim plantgat
en meng de aa
s in de voor
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Japanse duizendknoop,
Fallopia japonica
Als je erop let, zie je ze overal staan.
In bermen, naast spoorbanen of
oevers. Misschien zelfs in uw tuin.
De Japanse duizendknoop.
Ooit vanuit Japan en omstreken
geïmporteerd als tuinplant en als
plant voor de bloemsierkunst om
zijn decoratieve stelen.
De plant is door menselijk toedoen
over de hele wereld verspreid en
heeft zich de laatste decennia in een
rap tempo uitgebreid. Het is een
invasieve exoot.
Met de natuurwerkgroep van
’t Wasven zijn we al voor het 4e jaar
bezig zo’n 100 m2 vrij te krijgen
van duizendknoop in de berm van
de Eisenhowerlaan. Nog steeds
blijft deze plant het proberen
opnieuw uit te schieten, maar de
natuurvrijwilligers
houden ook vol. Want alleen
door uitputting van de plant kun je
het winnen, ben ik van overtuigd.
Bij de Collse watermolen is aan de
oever ook een besmette plek. Als
we daar niets aan doen, zal deze
woekeraar uiteindelijk de molen
bereiken en tussen de fundamenten
gaan groeien. Dat is zeker niet de
bedoeling, omdat dat daar behoor-

lijk wat schade kan aanrichten.
Dus ook bij de Collse molen is
de Tongelrese natuurwerkgroep
begonnen met een offensief om de
duizendknoop te bestrijden. We
laten hier ter plekke de uitgedane
planten op een hoop liggen om er
verder niet mee te gaan slepen, met
als gevolg dat het op een andere
plek ook weer gaat groeien.
Aangrenzend ligt een particuliere
tuin waar de bewoners zelf ook aan
de slag zijn gegaan om de duizendknoop te bestrijden.
Er is nog een lange weg te gaan.
Vind je het leuk om ook een keer te

De natuurbieb
Bezoekers en klanten van de Wasvenboerderij en winkel, hebben het
vast al een keer zien staan, of er
zelfs al in gekeken.
Voor de kapschuur van de boerderij
staat een kastje met boeken en dan
alleen maar met natuur en tuinboeken.
Het is een initiatief van de natuurwerkgroep van het Wasven.
De boeken zijn uit de nalatenschap
van oud-IVN leden en natuurvrienden Loek Ketelaars en Sjoerd en
Ruth de Jong.
De boeken mag je lezen op het ter20

ras of in de Gasterij, maar ook lenen
en zelfs ruilen of houden.
De bedoeling is wel, dat het alleen
maar natuur- of tuinboeken blijven,
stel dat je wat boeken terugzet.
Met regelmaat wordt de natuurbieb
gecontroleerd door één van onze
vrijwilligers en eventueel aangevuld.
Ik zou zeggen maak er gebruik van
en verrijk je kennis der natuur.
Kees van Grevenbroek
Namens de vrijwilligers van de
Natuurwerkgroep Wasven.

helpen met dit soort natuurwerkzaamheden? Laat het ons weten.
natuurwerkgroep@wasven.nl
Bij de spoorovergang aan de Loostraat heeft de aannemer die ’het
snelle fietspad’ gaat aanleggen nog
een groter probleem. Daar heeft de
plant de hele berm ingenomen.
Ja en wat moet je nu met door
Japanse duizendknoop besmette
grond?
Op internet kun je van alles vinden
over de Japanse duizendknoop.
Kleine tip, maar van groot belang.
Staat deze plant in je tuin en je gaat
het uitroeien, graag afvoeren via de
grijze bak.
Kees van Grevenbroek

Handelse Processie van
Valkenswaard naar Handel
De processie wordt altijd gehouden op de zaterdag en zondag van het voorlaatste volle weekeinde van
juni, dit jaar dus op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019.
Zaterdag is de doorkomst op ’t Hofke omstreeks 9.00 uur en zondag op de terugweg naar Valkenswaard
omstreeks 17.00 uur.
De Tongelrese vlag zal op de route weer ongetwijfeld uitgestoken worden om de lopers te verwelkomen.

Portiekverkoop
Oostenrijkse woningen (Tongelre)
Zaterdag 22 juni van 11.00 tot 15.00 uur
Dit jaar houden de Oostenrijkse
Woningen Tongelre alweer hun
vierde portiekverkoop. Ook dit jaar
belooft het weer een kleurrijke en
vrolijke aangelegenheid te worden.

radio’s! De ’Oostenrijkse’ woningen
in Tongelre kwamen als bouwpakket met de trein. Ze werden
neergezet op ruime kavels en waren
bestemd voor de medewerkers van

Philips met kaderuncties.
Deelnemende straten:
Generaal Bothastraat
Jan Cellierslaan
Generaal Cronjéstraat
Dr. Willem Leijdslaan
President Reitzlaan
Simon van der Stelstraat

Kom gezellig rondneuzen in dit
sfeervolle stukje Eindhovens cultureel erfgoed en hoor de gepassioneerde verhalen van de trotse
bewoners. En ga ook nog eens naar
huis met een geslaagde aankoop…!
Er is voldoende parkeergelegenheid
op de hoek van de Tongelresestraat
en de Generaal Bothastraat.
Wist u dat deze wijk er kwam door
een deal tussen Philips en twee
Oostenrijkse firma’s? 172 woningen
in ruil voor aardappelen en Philips21

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

TANDARTSENPRAKTIJK SANDERS & WILMONT
Wij hebben nog mogelijkheden voor
het aannemen van nieuwe patiënten.
Voor inschrijven bel:
040-2815344 of kom langs:
Kaartmakersring 171, Eindhoven

Leefbaarheidsteam

Vergadering Leefbaarheidsteam ’t Hofke van 13 mei 2019
Tijdens de vergadering van het leefbaarheidsteam
werden onder andere de volgende onderwerpen
besproken:
Politie en veiligheid
Besproken werden de incidenten in de afgelopen tijd.
Ook de verkeersveiligheid rondom de verbouwing van
het Karregat kwam ter sprake.
Leefbaarheidsteam tussen de sporen
In het gebied tussen de sporen is de eerste vergadering
van hun leefbaarheidsteam geweest.
Preventie bestrijding eikenprocessierups
Bij overlast kan dit via de BuitenBeterApp worden
gemeld.
Sociale cohesie
De aanzet van een samenwerking tussen ’t Oude
Raadhuis en de speeltuin aan de Zwaluwstaartweg om
de jeugd en jongeren bij het raadhuis te betrekken.
Volgend overleg 24 juni 2019 om 20.00 uur
in ’t Oude Raadhuis. U bent van harte welkom.

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
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Inboedelprobleem?

DE

Op zaterdag 22 juni organiseert
KV de Tongelreepers voor de
tweede keer het Zomercarnaval.
Met medewerking van DJ Wil
Sunny en zanger Roy de Groot

gaan we er een gezellig feestje van
maken.
U bent van harte welkom vanaf
20.30 uur in De Merckthoeve,
Oude Urkhovenseweg 4 in
Tongelre.
Dresscode: Caribisch.
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Beste Carnavalsvrienden,
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Zomercarnaval bij de Tongelreepers
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Mijn Hobby Winkeltje
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
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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
Papa, waarom huil je?
Door Wim van de Wiel

4 mei: We herdenken de doden en
slachtoffers, gestorven door oorlogsgeweld. Rondom deze datum
bezoek ik al jaren een oorlogskerkhof en luister ik naar de Mauthausen-cyclus, gedichten van Iakovos
Kambanellis, op muziek gezet door
Mikos Theodorakis, vertaald door
Lennaert Nijgh en gezongen door
Liesbeth List. Twee liederen hieruit
wil ik graag met u delen:
ANTONIS
Er voert een stenen trap omlaag
omlaag tussen stenen en doden.
De Wiener Graben wordt het graf
van Partizanen en Joden.
Ze dragen de stenen op hun rug
de stenen waaraan ze bezwijken.
Uit deze hel keert niemand terug,
de levenden zijn hier al lijken.

O Christen mensen, hoort mij aan.
Gelooft, ik ben geen moordenaar.
Weest niet beducht, ik ben gevlucht
Hier hoorde Antonis toen een stem
omdat, omdat ik nimmer mensen
waarop niemand antwoord kon geven. doden kon.
O kameraad, oh kameraad,
Altijd wordt op hem gejaagd.
help mij hieruit, ik wil leven.
Altijd vindt hij schrik en vrees.
Waar hij ook gaat, overal haat.
Maar hier in de diepte van de mijn
O mensen, hoedt u voor de man, hij is
mag niemand om menselijkheid
gevlucht.
vragen.
Want medelijden wordt hier pijn,
O, nooit was iemand zo alleen.
zwaarder dan steen om te dragen.
Alleen in het land van Bertolt Brecht.
De Jood is gevallen in de mijn
Hij geeft het op, hem wacht de strop.
en lag waar zovelen reeds lagen.
Ook nu, ook nu heeft de SS het laatste
Antonis heeft zijn stem gehoord
en het dubbel gewicht toen gedragen. woord.
Antonis is mijn naam, ik draag
de last van degenen die vallen.
Als je een man bent, kom omlaag
en draag deze last met ons allen.
DE VLUCHTELING
O, vluchten wil ik nu naar huis,
geen prikkeldraad houdt mij nog op.
Vlieg, hart van mij, want ik ben vrij,
want over land en over zee wil ik naar
huis.
Geef mij toch brood want het is ver
en ver zal ik nog moeten gaan.
Over het strand, bergen en land,
zo vlucht ik verder, want ik wil zo
graag naar huis.

Vele jaren geleden stond ik met
mijn kinderen, 4 en 6 jaar jong, op
het oorlogskerkhof te Mierlo bij het
graf van een soldaat, 19 jaar jong.
Één van hun vragen heb ik toen niet
kunnen beantwoorden:
„Papa, waarom huil je?”
6 juni, D-Day:
Ondanks en dankzij de duizenden
doden toch een gedenkwaardige dag
van hoop op vrede en vrijheid.
Ook nu tranen.
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
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.

Zoek je
contact?
Bel of mail
ons!

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.

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 een film,
houden een pauze en zorgen voor lekkere hapjes die
passen bij de film. In de film ’The Leisure Seeker’
(2017) haalt het bejaarde stel Ella en John hun stokoude camper uit de garage voor een laatste trip. Nog één
keer willen ze samen hun
geliefde reis naar de zon
maken - dwars door de
Alzheimer en andere fysieke ongemakken heen.

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

 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.

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

Barbecue-avond voor de vrijwilligers op zaterdag
18 mei. Foto’s Anneke van Esdonk.

Dankjewel voor iedereen die de 23e
Avondwandelvierdaagse weer tot een
groot succes gemaakt heeft

Alle lopers, begeleiders, verkeersregelaars en alle
andere vrijwilligers.
Leerkrachten en ouders die samen met Albert Heijn,
Jumbo en Plus elke avond heerlijke versnaperingen
hebben verzorgd.
Bakker Lex (Van Woensel) die ook dit jaar weer voor
iedereen een heerlijke appelflap uitdeelde.
De voetbalclub Tongelre waar de lopers een kijkje in

hun clubhuis konden nemen, het toilet gebruiken en
wat konden drinken.
Fitther Fysiotherapie met een leuk parcours voor
hun praktijk.
Het Eindhovens Muziekcollectief was op de laatste
avond weer present om met hun muziek onze
wandelaars te verwelkomen. Tot volgend jaar!
Marianne Kommers en Fransje Rovers,
organisatoren A4D, wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.
Zie voor foto-impressie op pagina 28/29.

Activiteiten agenda t/m oktober 2019
BBQ voor de buurtbewoners
Muziek-/kletsavond
Bevrijdingsmarkt
Filmavond
Liederentafel
Filmavond
Meesterbrein Quiz

zaterdag 7 september
zaterdag 7 september
zondag 15 september
vrijdag 20 september
zondag 13 oktober
vrijdag 18 oktober
vrijdag 25 oktober

17.00 - 20.30 uur
20.30 - 23.30 uur
12.00 - 17.00 uur
19.30 - 23.00 uur
14.00 - 17.00 uur
19.30 - 23.00 uur
20.00 - 23.30 uur
27

foto-impressie
Avondwandelvierdaagse
op 20 t/m 24 mei 2019 vanuit ’t Oude Raadhuis.

28

Foto’s: Jan Bruin
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activiteiten bij Orka
orka
uitgelicht
Zit u vaak alleen thuis aan de lunch? Kom dan eens
op woensdag naar ORKA om met andere wijkgenoten
samen te lunchen. U mag natuurlijk ook samen met
uw buurman of buurvrouw komen. Of misschien met
uw gezellige vriend of vriendin. Alles is mogelijk.
U kunt uw plaatsje aan tafel reserveren bij ORKA (lijst
ligt achter de bar) u kunt ook rustig binnenlopen als u
in de buurt bent. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur gaan
we aan tafel.
Het kost € 3,00 per persoon. Elke week proberen we er
met onze vrijwilligers er weer iets moois van te maken.
Soms met een soepje, soms met een lekker gerechtje
voor op het broodje. Daarbij hoort vanzelfsprekend
ook een kopje koffie of thee, om de maaltijd compleet
te maken.
Jong of oud, iedereen is van harte welkom om aan te
schuiven.
Tot ziens bij de ORKA!

Agenda
Maandagochtend
Voor de maandagochtend bleek erg weinig animo
te zijn voor een koffie-uurtje, dus die activiteit zal
voorlopig stoppen.
Woensdagmiddag
Elke woensdagmiddag ORKA Ontmoet kunt u tussen
12.00 en 12.30 uur aanschuiven. Een gezellige lunch
voor slechts €3,00. Mirella en Christien, en inmiddels met vrijwilligers Frans en Ida, hopen u een keer
te zien! U kunt inschrijven, zodat de vrijwilligers een
beetje idee hebben van het aantal deelnemers, maar u
kunt ook altijd aan komen schuiven tot 12.30 uur.
Woensdagavond
Elke 2e woensdag van de maand om 19.00 uur
Cook4U. Jongeren koken vanaf 17.30 uur een
3-gangenmenu voor gasten. In juli en augustus is
het vakantie en in september zitten we helaas al
vol. Om deel te nemen (in oktober) 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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muziekmiddag
sponsor-buffet

Muziekmiddag en Sponsor-buffet voor de nieuwe keuken!

Muziekmiddag vanaf 14.00 uur, Sponsorbuffet vanaf 17.30 uur.
Begin juli is er weer een muziekmiddag, van en voor wijkgenoten! Met live muziek van je ’buren’, lekker
drankje erbij, bijbuurten met je wijkgenoten... dat zijn al drie heerlijke ingrediënten voor een fijne middag. In juni willen we hier nog een extra ingrediënt aan toevoegen: een heerlijke maaltijd!
Zoals u misschien al hebt vernomen, spaart ORKA voor een nieuwe keuken. Hiervoor zijn we hard op
zoek naar sponsoren en subsidies, maar hebben we ook verschillende spaaracties. Een van die acties is
een sponsor-buffet op deze zondag 7 juli! Op deze muziekmiddag kunnen volwassenen voor € 12.50
en kinderen voor € 7.50 mee-eten met een buffet dat door de vrijwilligers ORKA (van Cook4U, Orka
Ontmoet en de Stoofhappers) is bereid. Komt allen mee-eten en draag uw steentje, vorkje of lepeltje bij
aan de nieuwe keuken van Orka. Wilt u zeker weten dat u mee kunt eten, reserveer dan vast uw plekken
via cook4u.orka@gmail.com. Wil je muziek komen maken op deze middag? Dat kan ook. Laat het ons
weten via info@orkacentrum.nl. Er zijn meer mensen die samen muziek willen maken en Orka biedt
daar ruimte aan! Laten we er weer een feestje van maken!

Zomersluiting

In verband met de vakanties van de vrijwilligers, zijn we als bestuur van ORKA niet beschikbaar in de
weken 30, 31 en 32.
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Kindertherapie

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

Jongerentherapie

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

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

SOLGAR

BIJ ETOS TONGELRE!

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

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

Gratis parkeren

Dit zijn kwalitatief hoogwaardige voedingssupplementen
gemaakt van de meest zuivere grondstoffen.
Ben je op zoek naar het allerbeste op gebied van
vitamines en voedingssupplementen dan kom snel naar

Etos Tongelresestraat!

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

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

de Tongelrese
Keuken
Een heerlijke zomerse salade voor de lunch of bbq

Meloen-mango salade
Ingrediënten voor 4 personen
* 1 cantaloupe meloen
* 60 gram blauwe druiven, gehalveerd en ontpit
* 60 gram witte druiven zonder pit
* 1 grote mango
* 1 bosje waterkers, bijgesneden
* ijsbergsla, in repen
* 1 passievrucht
* 6 grof gehakte walnoten
Yoghurtdressing
* 1,5 dl yoghurt
* 1 eetlepel heldere honing
* 1 theelepel geraspte gemberwortel
Sladressing
* 2 eetlepel olijfolie
* 1 eetlepel cider- of wijnazijn
* zout en peper

3 S nijd de mango aan beide kanten dicht langs de pit
af. Snijd beide helften tot aan de schil in blokjes,
maar NIET door de schil heen.
Druk de schil naar binnen zodat de mangoblokjes
naar buiten komen.
Snijd ze nu los en doe ze bij het meloenmengsel.
4 Verdeel de waterkers en de sla over 4 borden.
5 M
 aak de dressing voor de sla. Klop de olijfolie en
azijn met wat peper en zout door elkaar.
Sprenkel de dressing over de sla .
6 V
 erdeel het meloenmengsel over de borden en schep
de yoghurtdressing erover.

Bereiding
1 Klop voor de meloendressing de yoghurt, honing en
gemberwortel in een kommetje door elkaar.

7 S chep de pitten uit de passievrucht en verdeel ze,
samen met de grof gehakte walnoten over de salade.
Serveer meteen uit.

2 S nijd de meloen doormidden, schep de pitten eruit
en gooi deze weg. Snijd het vruchtvlees in parten en
schil ze en snijd in blokjes.
Doe ze met de druiven in een kom.

Geniet ervan op een mooie zomerse dag op het terras.
Eet smakelijk.

Aangeboden:
- Opklapbed met matras (1 pers.)
100x80x14 cm opgeklapt, 200x80x38 cm
uitgeklapt. Zo goed als nieuw!!
- Fietsendrager (voor op trekhaak auto) als nieuw.
Voor 2 fietsen, jaargang lang geleden.
Daarom bijna voor niks!!
Bel B. Sibbing 040-2810217 om van dichtbij te
oordelen.

Clasine en Jack

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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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

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

93x136 Adv_Monuta Sol.indd 2

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

www.primera.nl

...even naar Primera

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

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress,
Stress,vermoeidheid,
vermoeidheid, snel
snel
overprikkeld?
overprikkeld?
Massage
en coaching
coachinghelpt
helpt je
je bewust
bewust te
te
Massage en
worden,
worden, te
te ontspannen
ontspannen en
en klachten
klachten te
te
verminderen
verminderen of
of te
tevoorkomen.
voorkomen.
Mijn
uniek.
Mijn aanpak
aanpak maakt
maakt een
een massage
massage uniek.

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

Afspraak
ofvrijblijvende
vrijblijvendeintake:
intake:
Afspraak of
M
M 06
06 - 144 32 142

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

Kinderfilmavond 10 mei
De filmavond op 10 mei was een enorm succes!
Meer dan 50 kinderen zaten op zitzakken, kussens en luchtbedden naar de film Ferdinand te
kijken in de grote zaal van ’t Oude Raadhuis.
Zoals in een echte bioscoop was er volop popcorn,
chips en ranja voor de bezoekers.

Voor de stichting en ’t Oude Raadhuis was dit
de eerste gezamenlijke activiteit, maar er zullen
er zeker meer volgen! Op onze Facebook-pagina
Speeltuin Zwaluwstaartweg vind je altijd de meest
actuele informatie over onze evenementen.
Tot ziens bij de volgende activiteit!
Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg

Wagenspel Ariëns Toneel
De Gouden Duim
Paniek op basisschool het Elfenbankje! Minister-president Marga
de Parga komt de Gouden Duim
uitreiken, maar zijn alle kinderen
wel slim genoeg?
De juffen hebben er alle vertrouwen in, als Tommie Dommie maar
weg is.
Tommie en conciërge Ruud bedenken een plan om iedereen een
lesje te leren over wat slim zijn
écht betekent.
Op zaterdag 29 juni vanaf 18.30
uur tovert Ariëns Toneel het grasveld aan de Avondroodstraat voor
de tweede keer om tot een heus
openluchttheater.
Dit theater is helemaal gratis voor
iedereen die wil komen kijken.
We zullen wat lekkers verkopen
tegen kleine prijzen.

De opbrengst hiervan is voor de
Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg en zal gebruikt worden voor
toekomstige activiteiten.
Net als vorig jaar zal de Jumbo
weer aanwezig zijn met lekkers.
Kom met je eigen stoel of kleedje
naar het veld om te genieten van
dit Wagenspel!

Graag tot ziens op 29 juni om
18.30 uur op het grasveld aan de
Avondroodstraat!
Op woensdag 3 juli treedt het Ariëns
Toneel ook op om 19.00 uur in het
park bij het Karregat, om 20.15
uur op het Klein Tongelreplein en
om 21.30 uur op het grasveld voor
basisschool de BoschAkker.
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van de Geloofsgemeenschap
Protestantse kerkdiensten
 Zondag 16 juni 10.00 uur
ds Elbert Grosheide
 Zondag 23 juni 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zondag 30 juni 10.00 uur
ds Elbert Grosheide
 Zondag 7 juli 10.00 uur
ds Margit van Tuijl, Avondmaal
 Zondag 14 juli 10.00 uur
ds Henk Veltkamp
Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 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.
Bloemengroet van de gemeente
Elke zondag krijgen gemeenteleden uit de kerk een
bloemengroet. Van de kerkbezoekers is er altijd wel
iemand die de bloemen wil brengen naar een gemeentelid dat een bijzondere attentie verdient. Bij de mededeling van de ouderling van dienst worden wel de naam
en de wijk genoemd, maar niet het adres en de reden
waarom iemand bloemen krijgt.
Toch willen de bloemenbrengers wel graag weten wat
de reden is van de gemeente-attentie. Om privacy
redenen wordt dat niet genoemd in de afkondigingen.
Afgesproken is dat de bloemenbrenger die informatie
na de dienst kan opvragen bij de ouderling van dienst.

spreksleiders, gastvrouwen en gastheren en natuurlijk
de deelnemers die gehoor hebben gegeven aan de
uitnodiging.
Een nieuwe nota voor volgend seizoen is al in een
gevorderd stadium van voorbereiding onder de titel:
’Hoop doet leven en bewegen’.
Mini-pelgrimsfietstocht 2019
Op 5 mei hebben we onze 2-jaarlijkse fietstocht in en
rond Eindhoven gereden. Een tocht van ongeveer 40
km over (fiets)paden in een rustige omgeving en mooie
natuurgebieden. Dit keer reden we vanaf de Ontmoetingskerk naar het noorden, zo veel mogelijk langs de
Dommel. Dit resulteerde in een ruim rondje om Nederwetten en Nuenen om uiteindelijk langs het Eindhovens Kanaal terug te fietsen naar de Ontmoetingskerk.
Het doel van deze middag is elkaar op een andere
manier te leren kennen door een informeel samenzijn
waar mag worden gelachen, gepraat en genoten van de
natuur. Tijdens de tocht hebben we aandacht besteed
aan het jaarthema ’rust en onrust’. Die onrust hebben
we wel gevoeld toen we moesten schuilen voor een
hagelbui. Dat was overigens de enige verstoring. De
rest van de middag was het behoorlijk zonnig en de
fietstocht verliep voorspoedig.

Evaluatie huiskamergesprekken
Tijdens de slotavond op 20 mei is een indruk gegeven
van de huiskamergesprekken die in het afgelopen
seizoen gehouden zijn over ’rust en onrust in geloof,
met het oog op de toekomst’. Het waren boeiende en
inspirerende bijeenkomsten, met dank aan de geContact 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.
Dopen:
12 mei, Rayenna Chemlal

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

Onze tuin is beplant met 2100
knollen, wel 150 soorten.
Terwijl wij wachten op de bloemen
wil ik graag iets vertellen over de
afkomst van de dahlia’s. Vanuit
het verre Mexico werden door de
Spanjaarden zaden meegevoerd om
die in Europa uit te gaan proberen.
Aanvankelijk wordt de dahlia, net
als de aardappel, verscheept als
culinaire lekkernij.
Maar dat loopt op niets uit, de
smaak is te peperachtig en vooral

om verschillende redenen populair:
hij bloeit vanaf juli tot de eerste
nachtvorst. Daarnaast is de bloem
ook voor amateurs gemakkelijk
te veredelen. Neem een handje
bloemzaad van een dahlia-echtpaar
en iedere plant die daar uitkomt zal
geheid een andere kleur bloem dragen. De genetische mogelijkheden
van de dahlia zijn bijna onuitputtelijk.

Dit is ook de reden dat er momenteel ruim 20.000 dahliavarianten
zijn in bijna evenzoveel kleurschakeringen. Alleen echt zwarte en
echt blauwe dahlia’s bestaan niet.
Maar toch heeft onze club twee
soorten bijna zwarte dahlia’s en wel
te bitter. De bloem slaat wel aan.
Deze wordt razendsnel door Europa de blackjack en de karma choc. Wij
zelf zijn heel nieuwsgierig naar het
verspreid. In 1810 wordt de dahlia
ingevoerd in Nederland. Een kweker resultaat.
Bent u ook benieuwd, kom dan
te Leiden, een van de pioniers in
Nederland, bood in 1819 al een as- gerust eens kijken. In de maansortiment aan van zo’n 70 soorten. den juli, augustus en september is
onze tuin iedere zaterdagmorgen
van 10.30 uur tot 12.30 uur open.
Sindsdien is door velen, die door
Wij zien u graag in de tuin in de
de mogelijkheden van dit gewas
Loostraat
geboeid werden, door kruisen een
groot aantal cultivars in allerlei
Bestuur dahliaclub St. Martinus
variaties gewonnen. De dahlia is
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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
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Antwoorden: 1 Wolk linksboven, 2 Balonnetjes linksboven, 3 Ruitpatroon achtbaan, 4 Zonnestralen, 5 Wolkje naast de zon,
6 Punt in het midden van reuzerad, 7 Pilaat in het midden van de draaimolen, 8 stippen op het middelste paard van de draaimolen
9 Schepje bij het zandkasteel en 10 Strikje van het meisje rechtsonder!

Kun jij de 10 verschillen vinden?

Jeugdhoek

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

Hart van Hout,
Karakterbomen van het Wasven
Gedichten Piet van den Boom
Fotografie Jan R. Vonk
gebruikt als schraal hooiland, een
Uitgave ter gelegenheid van
Fête de la Nature 2019 en 10 jaar kampontginning genoemd. Het
geriefbos leverde hakhout en landwereldboom
bouwgereedschap voor de boeren.
Het Groendomein Wasven bestaat De landwegen vormden zich tot
lanen met eiken en beuken. De
uit een lappendeken van landhoeve transformeerde tot enerschapstypen, door de eeuwen
zijds een kasteel met landgoedbos
heen ontstaan. Het domein is
gelegen op een dekzandrug tussen en warande en anderzijds een
boerderij met natuurakkers en
de Grote en Kleine Dommel, de
moestuin.
Hooge Heide genaamd.
De oprukkende stad zorgde voor
De Hooge Heide bestond uit
een abrupte begrenzing van het
stuifzand, heide, mastbomen en
vennetjes. Het grootste ven, waar Wasven door de aanleg van een
spoorlijn en autoweg.
de schapen in gewassen werden,
Dit veelzijdige cultuurlandschap
heette ’t Wasven.
in het Wasven is toch nog goed
Door de eeuwen heen heeft de
mens het landschap gevormd. Op herkenbaar. Niet in de laatste
een kruispunt van landwegen ont- plaats door de vele karakteristieke
stond in de 14e eeuw een ontgin- bomen, de monumentale dragers
van het domein.
ningshoeve.
De ’karakterbomen’ zijn veelal
De heide werd gecultiveerd. Aan
solitaire bomen die karakteristiek
de rand van het zandlandschap
zijn voor het landschap door hun
werd de grond ontgonnen en

omvang, soort, groeiwijze, plaats
en/ of betekenis. Een wandeling
langs de karakterbomen geeft een
beeld van het verleden, heden én
de toekomst van het Wasven.
Met behulp van de app
izi.TRAVEL loop je de wandeling
met uitleg, foto's en gedichten.
Het boekje is vanaf nu te koop bij
het Groendomein Wasven.

Team Jumbo bedankt alle lopers
Ook dit jaar hebben wij met veel plezier bij de avondvierdaagse gestaan. Wij willen graag de organisatie
en alle lopers bedanken voor de super leuke dagen. Volgend jaar zijn wij er weer bij!
Team Jumbo Pagelaan
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rondom de
Wasvenboerderij
De zomer is een heerlijk seizoen bij het Wasven, we
genieten van de prachtige natuur en al het goeds wat de
natuur ons brengt. Kom ook met ons genieten!
Planning activiteiten juni & juli
Expositie Nicole van Kruijsdijk

t/m 30 juni op De Overloop

Bijeenkomst vluchtelingen
en wijkbewoners

11 juni 13.00 uur De Schop

Natuurwerkochtend

15 juni 09.30 uur De Schop

Natuurthema-middag jeugd

29 juni 13.30 uur De Schop

Effenaar ’t Wasven
Expositie schilderijen Roel Verstappen

Bijeenkomst vluchtelingen en
wijkbewoners
Een beter contact mét elkaar bevordert een beter begrip vóór elkaar.
Dat is gebleken in de bijeenkomsten
die het Groendomein Wasven eind
2018 samen met Vluchtelingenwerk Eindhoven organiseerde.
Daarom is besloten hieraan een
vervolg te geven en 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.

30 juni 14.00 uur Wasventerrein
6 juli 14.00 uur De Overloop

 Voor nadere informatie:
fritsvangeffen@wasven.nl
of 040-2811214.
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.
 Natuurthema-middag jeugd
Daar komen de vlinders. Vlinders
zijn de elfjes in de natuur en in de
tuin. Hoe meer bloemen hoe meer
vlinders? Ze hebben de mooiste
kleuren maar hoe ziet het leven van
een vlinder eruit?

Komt het zien bij de natuurwerkgroep, want daar komen de
vlinders! Het is op zaterdagmiddag 29 juni. We starten de middag om 13.30 uur en eindigen om
15.00 uur. De entree is € 2,00 per
kind en het is voor kinderen van 6
tot 11 jaar. Ken jij de vlinders van
Tongelre? Het wordt weer gezellig
en leerzaam.
Effenaar ’t Wasven
De samenwerking tussen het
Wasven en de Effenaar is inmiddels
traditie. In ons betoverende stukje
Eindhoven zorgen we voor een
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Expositie: schilderijen van
Roel Verstappen
Op de overloop van de Wasvenboerderij worden regelmatig exposities
gehouden. In de maanden juli en
augustus zijn schilderijen van Roel
Verstappen te zien. Roel is afgestudeerd aan de Academie voor Kunst
en Vormgeving in ’s Hertogenbosch
en woont in Eindhoven.
Hij maakt kleurrijke doeken die
vaak dieren als onderwerp hebben.
Maar er is meer te zien: naarmate
je langer kijkt, zie je steeds meer
verwijzingen naar de geschiedenis,
de actualiteit en pop-culture.
Roel schildert op doek en gebruikt
gemengde technieken, hij vertelt:
extra dosis geluk. Op drie zomerse
zondagen in juni, juli en augustus
kun je genieten van fijne muziek,
speciale biertjes en fruitsappen en
het beste eten uit de keuken van het
Wasven. Wij zorgen voor de fijne
muziek en het lekkere eten en drinken, jullie voor de fijne sfeer.
Dus stop je voetjes in je flip flops en
hop: Effenaar ’t Wasven.
 De line-up van zondag 30 juni:
Rivers, Slack Attack, Aidan & The
Wild. De volgende edities van Effenaar ’t Wasven zijn op 28 juli en
25 augustus.
Expositie: schilderijen van
Nicole van Kruijsdijk
Op de Overloop van de Wasvenboerderij worden regelmatig
exposities gehouden. In de maand
mei zijn schilderijen van Nicole van
Kruijsdijk te zien.
De serie schilderijen omvat portretten van vrouwen uit alle delen van
de wereld.
Daarnaast exposeert ze enkele
werken uit haar oude reeks van
abstracte schilderijen. Voor de
portrettenserie gebruikt ze vooral
acrylverf in grof realistische stijl met
een geabstraheerde achtergrond.
 De schilderijen zijn te zien tot
en met 30 juni tijdens de openingstijden van de Gasterij.

Maak het mee @wasven
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 juni is het thema Heel Wasven
bakt. De bijeenkomst is op
12 juni om 19.00 uur voor mensen
met een verstandelijke beperking
van 18 tot 35 jaar. Op 19 juni om
19.00 uur is de bijeenkomst voor
mensen met een verstandelijke
beperking vanaf 35 jaar.
Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan
verouderd zijn op moment van uitgave. Op de website www.wasven.
nl, facebook de Wasvenboerderij en
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid.

„Vaak gebruik ik verschillende soorten verf langs elkaar. Dan weer in
ruwe stijl opgezet, dan weer fijn geschilderd ontstaat er een beeldtaal
waarin vrije associatie en interpretatie mogelijk is.
De werkwijze heeft voor mij iets van
alchemie, maar ook van innerlijk
zoeken, en het werk is daar een
getuigenis van.”
 De opening van de expositie is
op zaterdag 6 juli 14.00 uur en de
expo staat t/m zondag 25 augustus.

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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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

voortgang Project Lidl
De werkzaamheden verlopen voorspoedig.
Het nieuwe weggedeelte voor de
Verhuiscentrale is vrijdag 10 mei
geasfalteerd.
Daarna is de aannemer begonnen
met het verhoogd plateau voor
de ingang van Sectie C. Dit was
woensdag 22 mei klaar en toen
werd deze weg ook opengesteld
voor het verkeer. Hiermee werd de
route naar de tijdelijke Lidl aan de
Daalakkersweg weer mogelijk.
De bomen op de parkeerplaats die

een oranje stip hebben moeten worden gekapt. Dit om ruimte te maken
voor de nieuwe parkeerplaats.
Hiervoor worden wel weer nieuwe
bomen teruggeplaatst in de omranding van de nieuwe parkeerplaats.
In de week van 20 mei is gestart
met de saneringswerkzaamheden
op het hoger gelegen gedeelte tegen
het Karregat aan. Deze werkzaamheden duurden circa twee weken.
Alles is conform de huidige planning gegaan en de bestaande

Urkhovenseweg is ter hoogte van de
parkeerplaats op 22 mei afgesloten.
Men kan dan omrijden via de Daalakkersweg of via de Heerbaan. Dit
zal tot circa eind juni duren; daarna
gaat de Urkhovenseweg weer open
en kan men via de nieuwe weg naar
de Broekakkerseweg rijden.
In deze periode zal ook het gedeelte
Urkhovenseweg tussen het Karregat en de parkeerplaats worden
verwijderd.
Marianne Jonker
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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

graffiti artiesten
Step in the Arena 2019
Sinds 2010 is de Berenkuil jaarlijks het domein voor
graffiti artiesten in het kader van het Step in the Arena
evenement. In 2019 wordt op 8 en 9 juni de tiende
editie gehouden. Bij het verschijnen van dit nummer
is het festival net achter de rug. In de tweede helft
van mei hebben medewerkers van de gemeente de
Berenkuil grondig gereinigd waarbij tevens barsten en
beschadigingen in het beton gerepareerd zijn.

De foto’s in dit nummer laten een paar sfeerbeelden
zien van het schoonmaakwerk door de gemeente en
oude en nieuwe situatie. In het julinummer neemt
onze fotograaf Jan Bruin jullie weer mee om te laten
zien hoe 150 graffiti artiesten de Berenkuil omgetoverd
hebben in kunstwerken. Je kunt ze echter vanaf nu al
gaan bekijken. Bezoek is eigenlijk een must.
Op naar de Berenkuil dus!
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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
Tabletnek voorkomen,
gebruik deze tips
en dat zorgt voor nekklachten. Een
hoofd weegt gemiddeld zo’n 5 kilo.
Echter, wanneer we de nek buigen
in een hoek van 45 graden neemt
de druk op de nekwervels toe en
staat het gewicht van het hoofd
zelfs gelijk aan zo’n 22 kilo! Niet
zo vreemd dat deze onnatuurlijke
houding voor nekklachten zorgt...
iPad, tablets, mobiele telefoons,
tegenwoordig zijn deze gadgets niet
meer weg te denken uit onze leefstijl. Velen van ons zullen meerdere
uur per dag bezig zijn met deze
apparaten en vooral onder jongeren
is het een hot item. De ’tabletnek’
was een aantal jaren geleden nog
onbekend, maar vooral bij kinderen
en jongeren van 8 tot 18 jaar zien
we een toename in lichamelijke
klachten: ongeveer 40% van deze
groep heeft wel eens last van nekklachten! Een zorgwekkend percentage. Daarnaast krijgen ook steeds
meer ouderen nekklachten door het
gebruik van hun telefoon of tablet.
Oorzaken tabletnek: Veel mensen
buigen hun hoofd te ver naar voren
als ze op een tablet of een telefoon
kijken. Dat komt doordat tablets
vaak plat op tafel of op schoot
worden gelegd. Dit zorgt voor een
onnatuurlijke kijkhoek. Het hoofd
trekt dan te hard aan de nekspieren

een apart toetsenbord, hierdoor
zit het apparaat meer op ooghoogte en kan de nek ontspannen
blijven.
Symptomen tabletnek: Het woord • Gebruik de tablet of telefoon niet
’tabletnek’ suggereert dat iemand
te lang achter elkaar, zet een
alleen nekpijn ervaart. Dat is echter
tijdslimiet, na zo’n 45 minuten
niet waar. Mensen die een verkeereven iets anders doen. Er zijn
de houding aannemen bij het kijken
bijvoorbeeld ook programma`s
op hun telefoon en tablet kunnen
te downloaden die wijzen op het
last krijgen van verschillende soornemen van een pauze.
ten klachten. Symptomen die bij
• Als de tablet op schoot ligt, trek
een tabletnek kunnen voorkomen
de knieën dan omhoog of leg een
zijn: nekpijn, rugpijn, pijn in één of
kussen onder het tablet. Dat zorgt
beide armen, pijn in de schouders,
ervoor dat uw beeldscherm hoger
last van de ogen, hoofdpijn e.d.
en dichterbij uw gezicht komt.
Nekpijn bij kinderen: Een verkeerde • Ondersteun de nek en schouders
houding is extra schadelijk voor
van kinderen bij gebruik van de apkinderen. In het ergste geval kunparaten. Doe dit door ze bijvoornen kinderen een zogenaamde ’bobeeld in de bank te laten liggen.
chel’ ter hoogte van de nek krijgen. • Gebruik smartphones met een
Dit is voor kinderen extra schadelijk
hoog contrast en groot beeldomdat ze nog in de groei zijn en de
scherm, dit kost minder inspanwervelkolom zou door deze foute
ning voor de ogen en daardoor is
houding in een onnatuurlijke stand
het meer ontspannen en voorkunnen groeien. Hierdoor kunnen
komt overbelasting.
zeker op latere leeftijd klachten
ontstaan.
Voorkomen tabletnek
• Zit rechtop met de schouders
ontspannen en hoofd ook rechtop.
• Wissel houdingen af, kinderen
kunnen ook goed op hun buik
liggen.
• Beweeg de smartphone of tablet
naar het hoofd toe en niet het
hoofd naar het apparaat.
• Gebruik een tabletstandaard en

Contact
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo)
5641 CB Eindhoven
Telefoon: 040-2813463
E-mail: marja@cesar-tongelre.nl
Internet: www.cesar-tongelre.nl
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afpersen
agent
ambulance
beriberi
bijzon
eindstreep
ertoe
evenaren
exces
finish
huismeester
infectie
input

invoer
inzake
kneep
knelpunt
krijgsraad
lummelen
melken
misnoegd
natellen
nationaal
olijfolie
onafgebroken
ontroostbaar

ophopen
opmars
papkerel
pixel
reggae
reserve
rondslingeren
sedert
stadsplanning
strijkstok
systeembeheer
theorie
tolerant

traptrede
typografie
uitdrukkelijk
verwarming
vloei
vogelzang
wielrenner
witgoed
wreed
zijdeteelt
zonnewijzer

De overgebleven letters vormen een plaats in frankrijk.
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 juni 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: WOONKEUKEN
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Henk Bartels
’t Hofke 116E
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

