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Op de Pinkster
braderie!
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Pinksterbraderie van Scouting
St.Frans

meer dan 25 jaar actief in
Tongelre

waren weer in de Berenkuil
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DE-BOTTEL-D
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RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud
lijmbeekstraat 247a eindhoven www.delimbeek.nl 040 245 25 77

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven
Voor informatie of het
maken van een
afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper
Het adres voor al uw rookwaren
Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43
Email: renata@tabaktiefnet.nl

Geldig gedurende de hele maand juli.

Lekker samen
genieten van
€ 35,combineren
Montalis wijnen
mogelijk!
6 flessen
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van de Redactie
U heeft het waarschijnlijk op de
cover al gezien, dit is het juli/augustus nummer. Dus in augustus
geen wijkblad. We gaan met vakantie. Voor onze trouwe lezers is dat
natuurlijk wel even slikken, maar
de bezorgers, de externe schrijvers,
de drukker en ook de werkgroep, zij
allen zijn er blij mee. Zij hebben het
ook verdiend, de een wat meer dan
de ander, maar iedereen heeft op
zijn of haar manier zijn best gedaan
en er een succesvol werkjaar van
gemaakt.

is nu tijd om van dat alles afstand te
nemen en te relaxen. Hopelijk gaan
we daarna vol goede moed, enthousiast en misschien ook met nieuwe
ideeën aan het werk.

En hoe gaat het met onze geslaagde
studenten? Wacht hen vervolgonderwijs of gaan ze aan het werk?
Hoe dan ook, het is altijd spannend.
In het eerste geval krijgen ze nieuwe
medestudenten, andere docenten
en hopelijk interessante leerstof, in
het andere geval maken ze kennis
met collega’s en een baas die hen
wegwijs maakt en om 17.00 uur
Nu gaan we een maandje genieten
fietsen ze fluitend naar huis. Ze
van zon, zee, strand, natuur, cultuur en niet te vergeten, van elkaar. nemen geen tas met huiswerk mee!
Ja, dat is wel even wat anders!!!
Even geen werk en geen t.v. die
Wij wensen allen een fijne vakantie
dagelijks alle ellende van de hele
wereld in uw huiskamer brengt. Het en daarna veel succes!

Bankrekeningnummer
NL07 RABO 0178 2259 83
t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke
Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk
25 augustus 2019. Kopij moet altijd
voorzien zijn van naam en adres van de
afzender, eventueel met foto’s (minimaal
600 Kb) en/of logo’s (los bijgeleverd).
Foto’s niet in een W
 orddocument
aanleveren!
Datum volgende uitgave:
± 11 september 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:
5 oude ambachten tijden de Pinkster
braderie. Op de foto is te zien hoe
kinderen hun eigen tol draaien!
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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

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

de Tongelrese
Keuken
Een heerlijk dessert voor een zomerse dag
Ingrediënten voor 6 personen
Soep
* 250 ml zoete (Duitse) wijn
* 50 gram suiker
* 250 gram bosvruchten of ander zomers fruit
* sap van 1 citroen
Sorbet
* 150 ml water
* 150 gram suiker
* 2 eetlepels citroenrasp
* sap van 10 citroenen
Bereiding
Soep
1 Kook de wijn met de suiker.
2 Voeg het fruit en het citroensap toe.
3 Laat de soep afkoelen.
Sorbet
4 Kook het water met de suiker en de geraspte
citroenschil.

5 Meng er het citroensap doorheen tot een totaal van
700 ml.
6 Vries in met de ijsmachine.
Alternatief: Koop de citroensorbet in de winkel.
7 Serveer de soep koud met de citroensorbet.
Wij wensen jullie een fijne en zonnige vakantie.
Clasine en Jack

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

In memoriam
De schrijver van ’Vogelrijmelarij’, de heer Huub
Sanders, is op 1 juli jongstleden, toch nog
onverwacht, overleden in de leeftijd van 81 jaar.
Hij heeft altijd veel plezier beleefd aan het schrijven
van ’Vogelrijmelarij’, waarin hij zijn liefde voor taal,
dialect en vogels kon uiten. En was trots en blij dat
hij dit middels de publicatie in wijkblad
rond ’t Hofke met u kon delen.

De Kwikstaart
Ik ben een vijand van het milieu
zegt hij met droeve snik
maar wat wil je Nom de Dieu
met heel je staart vol kwik.
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de wisselpen door
Judith van Sitteren

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

Mijn naam is Judith van Sitteren en ik woon al 39 jaar
in ons mooie stadsdeel Tongelre. Samen met mijn partner
Jeroen en onze 2 kinderen Isa en Daan woon ik in de
Kluizenaarstraat.

Judith samen met haar broer en ouders

Maar mijn roots liggen in de Mortierlaan, waar ik samen met mijn
broer Jasper opgroeide en ook nu
nog regelmatig te vinden ben aangezien mijn ouders hier nog steeds
wonen. Ik heb hier een fantastische
jeugd gehad. Samen met de vele
kinderen die hier destijds woonden
waren we regelmatig buiten te vinden. Knikkeren, stoeprandje buts,
bordje tik, verstoppertje of voetballen in het park totdat er gegeten
moest worden of de lantaarnpalen
aangingen.
Ook werd er regelmatig met elkaar
gecarnavald in ’de kuil’ in het toen
nog levendige Karregat.
Waar ik als kleuter balletlessen
volgde maar ook regelmatig te
vinden was in de bibliotheek en bij
Marianca, waar ik mijn snoepzakje
liet vullen met de lekkerste snoepjes
voor een stuiver of dubbeltje per
stuk.
Net als de meeste kinderen die
’tussen de sporen’ woonden ging
ik naar Basisschool ’t Karregat die
toen nog onderverdeeld was in
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een katholieke en een openbare
school. Waarbij het bij sneeuwval
een traditie was om een sneeuwballengevecht met elkaar te houden.
Tot en met groep 3 zaten wij in een
dependance van ’t Karregat waar
op dit moment Orka gevestigd is.
Met veel plezier denk ik terug aan
mijn basisschooltijd. Een fijne
school met een heel gezellige klas.
Na school werd er vaak met elkaar

afgesproken en was vooral de
boerderij van de familie Rovers een
favoriete plek, waar we het liefste
rondhingen in de bijentuin. Maar
ook heb ik goede herinneringen aan
alle kinderfeestjes waarbij vooral
het kinderspeelpaleis vaak bezocht
werd. Deze was gevestigd in de
voormalige Onze Lieve Vrouwekerk. Een grote zandbak met
speeltoestellen en bovenin waren er
ruimtes waar je kon knutselen. Als
jarige kreeg je hier een cadeautje
en voelde je je heel speciaal. Maar
ook de rollerskatebaan waar we op
onze blauwgele rolschaatsen onder
de discobol onze moves lieten zien,
was in deze tijd erg in trek.
In de weekenden was ik als klein
meisje regelmatig te vinden op de
voetbalvelden van voetbalvereniging
Tongelre om mijn broer aan de
zijlijn aan te moedigen. En op latere
leeftijd stond ik op de naastgelegen
tennisbanen van tennisvereniging
De Doornakkers jarenlang een
balletje te slaan. Maar het grootste gedeelte van mijn jeugd heb ik

Foto uit de oude doos

Aan het werk op Mallorca

ik aan mijn 2de stage op Landal
Greenparcs Coldenhove in Eerbeek
waar ik allround werkzaam was als
doorgebracht als lid van Scouting
badmeester, receptioniste, animaDoornakkers. Die toen nog gevestie: alles passeerde de revue.
tigd was op de Natalweg, maar waar Ook daar zat ik intern, maar wanwe in 1987 in optocht vertrokken
neer ik meerdere dagen vrij was,
naar onze nieuwe blokhut. In deze
kwam ik naar huis. Op de donderpiramidevormige blokhut liggen
dagavond, vrijdagmiddag en zaterheel wat jeugdherinneringen. De
dag was ik dan ook met grote regelvriendschappen, de activiteiten, de
maat te vinden op het Stratumseind
kampen, de feestjes: een geweldige met mijn vrienden.
tijd waar ik altijd met veel plezier
aan terugdenk.
Scouting Doornakkers

Na mijn studie ben ik gaan werken
bij het mooiste bungalowpark van
de Kempen, Center Parcs De Kempervennen.
Wat eigenlijk voor tijdelijk bedoeld
was, omdat ik graag in de evenementenbranche wilde gaan werken,
maar waar ik nu na 18 jaar nog
steeds werkzaam ben en nog elke
dag geniet van mijn werkplek in een
prachtige omgeving en een heerlijke
ambiance.

Na mijn examens op ’t Eckartcollege werd het tijd om te gaan studeren. Ik ging een toeristische studie
volgen aan de MTRO in Tilburg.
Met de trein was dit dagelijks goed
te doen, dus ik ben niet op kamers
gegaan maar lekker bij mijn ouders
gebleven. Al hebben ze mij tijdens
mijn studie wel regelmatig moeten
missen. In de zomermaanden was
ik een aantal weken werkzaam in
het animatieteam van Camping
De Zwinhoeve in Retranchement
(Zeeland). En voor mijn eindstage
besloot ik voor 6 maanden stage te
gaan lopen bij Cosmo Entertainment op Mallorca. Ik werkte daar
als hotelentertainer en zorgde voor
het vermaak van jong en oud tijdens
hun vakantie. Een onvergetelijke
ervaring die ik nooit had willen
missen. Na een aantal weken weer
terug te zijn in Tongelre begon
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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

Als medewerker Customer Service
ben ik het visitekaartje van het
bedrijf en draag ik zorg voor de ontvangst en het vertrek en is het mijn
taak om ervoor te zorgen dat gasten
een onbezorgde vakantie hebben.
Daarnaast begeleid ik als praktijkbegeleider nieuwe medewerkers en
stagiaires en ben ik bestuurslid van
onze personeelsvereniging. Samen
met zo’n 600 collega’s proberen
we onze gasten een onvergetelijke
vakantie te bezorgen. Een prachtige
werkplek, maar ook een perfecte
plek om een dagje te vertoeven
en je even in een andere wereld te
begeven.
In 2005 ontmoette ik op vakantie
in Turkije een leuke Rotterdammer,
die later ook nog eens de liefde van
mijn leven bleek te zijn en de allerliefste papa. Regelmatig reden we
de weekenden dat ik vrij was op en
neer tussen Rotterdam en Eindhoven. Maar kort na onze ontmoeting
verliet ik het oude vertrouwde
nest op de Mortierlaan en kreeg
ik een sleutel van mijn flatje op de
Urkhovenseweg. Wat begon als een
weekendrelatie resulteerde hierdoor
al snel in een relatie waarbij Jeroen
dagelijks bij mij te vinden was en
iedere dag op en neer reed naar de
Haven in Rotterdam voor zijn werk.
Dit heeft hij een jaar volgehouden
totdat we besloten om officieel
samen te gaan wonen. Aangezien
Jeroen het hier in Eindhoven prima
naar zijn zin had, koos hij ervoor
om Rotterdam te verlaten en deze
kant op te komen.
Nog steeds ben ik hem iedere dag
weer dankbaar dat hij de stap heeft
genomen om naar het zuiden te
komen. Hij vond al snel een baan
en we hadden het prima naar onze
zin in ons flatje waar we op de 1ste
verdieping woonden en vanaf ons
balkonnetje door middel van 3
treetjes in het park van de Geestenberg stonden.
Toch besloten we om in 2009, met

Ons gezinnetje

het oog op de toekomst, op zoek te
gaan naar een huis met een tuin.
Al snel viel ons oog op een huis
aan de Kluizenaarstraat. Een leuk
huis in een wijk die mij bekend was
omdat ik hier in mijn puberjaren
vaak te vinden was, aangezien mijn
toenmalig vriendje ook in deze
straat woonde.
Eind 2009 hebben we het huis kunnen kopen en kregen we de sleutel
van ons eigen stekkie.
Onze kinderwens was erg groot en
we waren dan ook ontzettend blij
met de komst van onze dochter Isa
in 2014 en vorig jaar maart heeft de
geboorte van onze zoon Daan ons
gezinnetje compleet gemaakt.
We wonen nog steeds met plezier in
deze fijne straat met allemaal lieve
mensen om ons heen. Op korte
afstand van de stad, de winkels, de
Kleine Dommel, de Wasvenboerderij en al het moois wat Tongelre
ons biedt. Ook de school De Boog,
waar onze dochter iedere dag weer
met plezier naartoe gaat, is op korte
afstand van ons huis.
Maar wat me heel veel waard is, is
dat ik nog steeds in de buurt woon

van mijn broer en mijn schatten van
ouders. Een trotse opa en oma (en
toevallig ook de liefste) die regelmatig op hun kleinkinderen passen.
Heerlijk vind ik het om te zien hoe
enorm opa en oma en onze kids
genieten van elkaars aanwezigheid
en hoe mooi de band is tussen hen.
Mijn ouders staan altijd voor ons
klaar en ik hoop er ook nog heel
veel jaren voor hen te kunnen zijn.
Dus voorlopig blijven wij met ons
gezinnetje nog heerlijk wonen op
dit prachtige plekje in dit heerlijke
stadsdeel Tongelre!
De wisselpen geef ik met liefde en
plezier door aan iemand die mij dierbaar is en waar ik vele gezellige, leuke
en mooie momenten mee heb mogen
delen. Iemand die net als ik een trotse
inwoner is van het mooiste stadsdeel
van Eindhoven. Weliswaar woont hij
aan de ’verkeerde’ kant van Tongelre,
waar dit blad niet bezorgd wordt.
Maar toch is hij bij veel mensen in
deze wijk bekend, omdat hij zich net
als zijn vader Kees Wijn (Opa Kees
van de St. Joseph speeltuin), inzet als
vrijwilliger in Tongelre. Maikel Wijn
maak er een mooi stukje van!
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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
grondbroeders of jonge muizen.
Alleseters zijn het dus.
Een buurtbewoner liet me begin
mei een foto zien met slijmerige
uitwerpselen. Die poep vond ze in
een hoekje in haar tuin. Dit bleek
ook van een egel te zijn. Maar het
diertje was niet helemaal lekker
en ze heeft uiteindelijk toch een
doktersbezoek geregeld voor het
beestje.
Het is helemaal goed gekomen
met de egel en hij is in zijn leefgebied teruggeplaatst. En elke avond
Ik ben een beetje aan het struigeur gevaar, wat zegt: maak dat je komt hij weer bij haar in de tuin
een bezoek brengen om wat te
nen aan de bosrand van de Van
weg komt en zoek dekking!
eten en te drinken. Deze egel heeft
Oldenbarneveltlaan en wat geritsel Als je in de schemer over kortgetussen verdorde bladeren trekt
maaide velden zou gaan kijken in zelfs een winterslaap in haar tuin
mijn aandacht. Stil blijf ik op mijn ons buitengebied, kun je wel eens gehouden, hoe mooi is dat.
Wil je ook een egel in de tuin, dan
plaats staan. Het is al een beetje
egeltjes zien lopen. Ze zijn dan
aan het schemeren en ik moet wat op zoek naar wormen, slakken en zal je een doorgang moeten maken
onder de schutting en zorgen dat
muggen van me afslaan, het stikt
andere insecten. Nu het allemaal
je tuin natuurlijk is ingericht. Juist
ervan! Met kleine tussenpozen
wat droger is, zijn wormen een
dan komt de natuur naar je toe.
gaat het geritsel door, maar ik zie probleem.
Een mooie klus voor deze zomer
nog niet welk beest me zometeen Ze scharrelen dus ook in het bos
laat verrassen. Misschien is het
rond maar ook tussen onze huizen zou ik zeggen.
een muis of een wezel. Er wordt
en in onze tuinen, mits ze toeFijne vakantie.
gesmakt! Het dier is blijkbaar iets gankelijk zijn. Ze eten trouwens
Met groengroet,
aan het eten, waar het smakelijk
ook gevallen fruit en als ze de
van geniet.
kans krijgen eieren uit nesten van Kees van Grevenbroek
Ah spannend, het geluid komt
dichterbij en de onderbegroeiing
van braam en klimop beweegt al,
maar ik zie nog steeds niet van
wat het zou kunnen zijn.
Eindelijk komt de verrassing
tevoorschijn. Wat denk je?
Een dikke egel! En misschien wel
zwanger. Dat zou mooi zijn.
Het beest loopt al snuffelend met
zijn neus omhoog langs me heen.
En verdwijnt weer snel terug
tussen het groen. Hij rook mij
natuurlijk! Niet dat ik stink hoor!
Nee, voor veel dieren is menselijke
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braderie ’t Hofke
Op maandag 10 juni werd de jaarlijkse braderie op ’t Hofke gehouden. Vanaf half zes in
de ochtend was het al een en al bedrijvigheid
op ’t Hofke. Hoewel het aantal deelnemers de
laatste jaren wat minder werd, bleek dit jaar
dat de zaak weer wat aan begint te trekken. Er
waren weer veel bezoekers en de sfeer
was prima. Helaas moesten we besluiten om
de braderie om 15.30 uur te beëindigen daar
de weersvoorspellingen een mogelijk onweer
en misschien windstoten aangaven. Alles
werd ingepakt en ieder kon nog
droog naar huis. Tot volgend jaar.
Scouting St. Frans
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Foto’s: Alex Kok en Paul Kemper
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BEN JE KLAAR VOOR
Bij van der Heĳden Kappers
& Beautysalon Esmay
hebben we alles in huis om je zomer
klaar te maken.
• Laat je haar in een paar leuke
pasteltintjes kleuren
• Een stoere losse vlecht
• Mooie bruine tint door onze spray
tanning specialiste
• Je nagels van handen en tenen in
dezelfde vrolijke zomerkleur met
CND Shellac
• Laat je voeten Pedicuren voor in je
zomerslippers en op het strand

de zomer
DONDE
RD
AVOND AG
TO
20.00 UU T
R
OPEN!

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

verenigingen
Aan het woord
De 2e editie van Scoutpop
zit er weer op!
Het jaarlijks terugkerend
muziekfestival van Scouting
Doornakkers was weer een groot
succes.
Er stonden weer geweldige bands
op het grootse podium, die door
onze stafleden zelf in elkaar was
gepionierd.
Het weer heeft ons niet in de
steek gelaten. Daardoor konden

mensen uit de buurt, andere
scoutinggroepen en vrienden van
onze club, op ons zonovergoten
terrein genieten van heerlijke
muziek.
Maar ook in de avond was het nog
heerlijk toeven; met een biertje en
een snack in de hand, de spotlights
gericht op de hoofdact Barracuda.
Het was een waar feestje, waarbij

de opbrengsten volledig ten goede
komen aan Scouting Doornakkers.
Wij zeggen:
Save the date: zaterdag 20 juni
2020.
De vele vrijwilligers van Scouting
Doornakkers zorgen er dan voor dat
er weer een 3e Scoutpop kan gaan
’knallen’.
Zijn jullie er dan ook weer bij?
Stafleden Scouting Doornakkers
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Regionale Scouting Wedstrijden
In het weekend van 24 t/m 26 mei
jl. streden de scouts (jongens en
meisjes van 11 t/m 15 jaar) weer
met en tegen elkaar tijdens de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW)
van Scouting Regio Eindhoven. Dit
is een wedstrijd waarbij ploegen van
verschillende scoutinggroepen laten
zien wat hun scoutingvaardigheden
zijn, hoe creatief ze zijn, hoe hun
samenwerking is, maar het allerbelangrijkste is wel hoeveel plezier je
kunt maken samen met ruim 200
kinderen tijdens zo’n weekend.
Het begint natuurlijk allemaal al
weken van tevoren als er op de
blokhut voorbereidingen worden
getroffen voor dit supervet weekend. Alle benodigde materialen
worden gecontroleerd, het thema
’aankleding’ wordt bedacht en ge-
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maakt, de aanvullende boodschappen voor de te koken maaltijden
worden gedaan en dan op vrijdagavond is het ineens zover: het
scoutingweekend gaat beginnen.
Alle ploegen komen aan op het
scoutingterrein ’De Zandbergen’ in
Helmond.
De ploegen zoeken hun subkamp
op (Rood, Blauw of Oranje), melden
zich daar bij de subkampleiding en
gaan dan aan de slag met het opzetten van hun tent. Natuurlijk houden
ze dan ook rekening met waar de
keuken moet worden gebouwd,
maar dat mag pas op zaterdagochtend vroeg. Na het opzetten van
de tent is het tijd voor een stukje
themaverhaal en –dans en een leuk
spel in het bos. Dan terug naar het
terrein om wat te eten en te drinken

en dan naar de tent om te gaan
slapen.
Op zaterdagochtend, na het ontbijt,
mogen alle keukens opgebouwd
worden. Dat wordt ondertussen
beoordeeld door speciale beoordelaars. Tussen 11.00 en 12.00 uur
mogen de deelnemers vertrekken
voor een hike die ze die middag
gaan lopen. Als om 17.00 uur weer
alle ploegen op het terrein zijn is
het tijd voor de avondmaaltijd. Deze
wordt 2 keer beoordeeld: als ze
bezig zijn met de voorbereidingen
en de maaltijd zelf. Om 20.00 uur
moet alles klaar en schoon zijn,
want dan mag de aanwezige leiding
op het terrein (de RSW medewerkers dus) komen kijken op het
kinderterrein. Om 20.30 uur is het
weer tijd voor themaspel en –dans
en daarna weer een avondspel in

te voeren in het speciale computerprogramma. Op zondag, na de
TDMA (tussen de middag activiteit)
worden de laatste punten ingevoerd
en is bekend wie op welke plek in
Op zondagochtend is er ook een
leuk spel in het bos. Tussen de mid- het klassement is geëindigd. Het
mediateam legt dan ter plekke de
dag koken de kinderen een themamaaltijd (deze wordt dus beoordeeld laatste hand aan de laatste kampop het thema en op de maaltijd
krant want in deze kampkrant staat
natuurlijk de uitslag van de wedzelf). Als dit allemaal klaar is, dan
strijd.
mag het kampement weer worden
afgebroken en opgeruimd en daarna Het was echt superspannend dit
jaar. De punten lagen zo dicht bij
vindt het afsluitende thema plaats
en volgt de prijsuitreiking. Het hele elkaar... Van Scouting Doornakkers
deden 3 ploegen mee: de Arenden
weekend lang worden de kinderen
op hun kamp beoordeeld, maar ook van de Verkenners en de Nachtegalen en de Eksters van de Gidsen.
voor de spellen en de hike kunnen
ze punten krijgen. De medewerkers De Arenden zijn tweede geworden,
de Nachtegalen derde en de Eksters
van het telcentrum hebben er een
vierde. Van harte gefeliciteerd alle
hele klus aan om alle punten in
het bos. Deze keer werd dit afgesloten met een broodje knakworst en
wat te drinken.

drie! Een topprestatie! De Arenden en Nachtegalen hebben in het
Pinksterweekend gestreden om de
Landelijke Scouting Wedstrijden
(LSW).

Contact
Blokhut de Wierde (pyramide),
Urkhovenseweg 27, Eindhoven
Telefoon: 06 - 53 99 33 85
(op zaterdagen tussen 10 en 6 uur
naar 040 - 281 12 75)
E-mail: info@doornakkers.com
Internet: doornakkers.com
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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

Kermiskoning en Burgerkoning

mooie gildeterrein in de Bogten.

Een jaarlijks terugkerend evenement: Kermis- en Burgerkoning
schieten. Dit jaar zal het plaatsvinden op zondag 4 augustus bij het
Sint-Martinusgilde in de Bogten.
De Kermiskoning wordt ’verschoten’ onder de leden zelf, dit in
tegenstelling tot de Burgerkoning,
dit gebeurt onder de Tongelrese
bevolking.
Rond 13.00 uur zal de koffie/thee
klaarstaan en na inschrijving kan
om 14.00 uur de strijd om het Burgerkoningschap beginnen.
Kom gezellig naar ons mooie natuurgebied in de Bogten en geniet
van deze middag, voor een hapje
wordt gezorgd.

Het gilde wenst iedereen fijne dagen en een prettige vakantie toe.

Het gilde wenst iedereen een fijne
middag toe.
Op zondag 8 september zal er een
onderlinge wedstrijd voor vendeliers
en tamboers plaatsvinden.
Ook zal er gestreden worden onder
de schutters voor de volgende titels:
Schutterskoning opgelegd en
Schutterskoning vrijehand.
Om 13.00 uur zal de koffie en thee,
met iets lekkers erbij, klaarstaan en
zal het gilde in vol ornaat aantreden.
Daarna zullen de wedstrijden een
aanvang nemen.
Natuurlijk is de Tongelrese bevolking van harte welkom op ons

contact
Gilde Sint-Martinus Tongelre
Dinie van de Voort, Deken schrijver
Oude Muschbergweg 1
Telefoon: 040-2813353
E-mail: gilde.sint.martinus.tongelre
@gmail.com

Dahliaclub Sint-Martinus
Ons veld staat in prachtige bloei, we hebben flink ons best gedaan om dit weer voor elkaar te krijgen.
We gaan ons best doen om weer mooie boeketjes en/of bloemstukjes te maken. Wij zijn iedere
zaterdagmorgen van 10.30 uur tot 12.30 uur op de tuin, u bent dan van harte welkom.
Bent u geïnteresseerd om eventueel ook lid te worden van onze club en wilt u eens proeven of dit iets
voor u is, kom dan eens kijken en praten op zaterdagmorgen of het voor u geschikt is.
Dahlia’s hebben bij veel mensen een oubollig imago, maar dit is de laatste jaren echt achterhaald en is
nu weer helemaal hip.
Op zondag 15 september hebben wij weer onze jaarlijkse show en dit jaar houden wij deze show
in activiteitencentrum ORKA. Vanwege organisatorische redenen kunnen we niet terecht in de
Merckthoeve, maar we zijn heel blij met de mooie locatie waar we nu terecht kunnen.
Dit jaar hebben we een bijzonder thema, u moet dit echt gezien hebben en zoals altijd is de entree gratis.
Dus kom op zondag 15 september eens langs om te genieten van de prachtige bloemstukken in het
gebouw van ORKA aan de Broekakkerseweg 1, even voorbij de spoorwegovergang.
Bestuur Dahliaclub Sint-Martinus
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Landelijke open imkerijdag 2019
De bij blij, wij blij
De bijenhouders van imkervereniging Sint Ambrosius Eindhoven
aan de Loostraat houden jaarlijks
een Open Dag in het kader van de
Landelijke Open Imkerijdag. Dit
jaar valt dat op zondag 14 juli.
Van 11.00-16.00 uur zijn ervaren
imkers aanwezig om te vertellen en
te laten zien hoe het leven van de
honingbij is ingedeeld. Maar ook de
wilde bij, hommel en andere bestuivers komen aan bod. Wist je dat er
in een volk maar één koningin is en
dat de rest voornamelijk uit vrouwelijke bijen, werksters, bestaat? Dat
bij de werksters bij iedere leeftijd
een specifieke taak hoort?
En dat....in de periode dat de oude
koningin vertrekt met een deel
van het volk, de mannelijke bijen
geboren worden? Deze darren
oefenen met elkaar wie het langst
stil kan hangen om vervolgens als
een pijl uit de boog weg te schieten.
Dit doen zij om een goede kans te
maken de jonge nieuwe koningin
tijdens de eenmalige bruidsvlucht
te kunnen bevruchten. Daarna keert
zij weer terug naar de kast. Ze kan
wel zes jaar oud worden en in de
zomers meer dan 1000 eitjes per
dag leggen.
Een strijd voor de imker en de bij
De varroa-mijt zal ook zeker ter
sprake komen. Het is een parasiet
die zich ontwikkelt in het broed van
de bij waarna zij zich vastklampt
aan de volwassen bijen en ze zodanig verzwakken dat ze gevoelig
worden voor allerlei virusziekten.
Een andere bedreiging voor (wilde)
bijen is het gebruik van neonicotoïden in de landbouw. Het stuifmeel
en de nectar worden giftig. Het
gif werkt op hun zenuwstelsel. Ze
raken gedesoriënteerd of kunnen
het nest niet terugvinden of zijn niet
meer in staat om aan andere bijen
door te geven waar nectar te halen
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valt. Monocultuur in de landbouw is
een ander aspect van aandacht. Een
gevarieerd menu zorgt voor gezonde
vitale dieren (en mensen).
Biodiversiteit
Zonder bloemen geen bijen, zonder plankton geen vis, en zonder
bomen geen apen. Al het leven is
afhankelijk van ander leven. Als
er te veel soorten verdwijnen, kan
het evenwicht worden verstoord.
Onder biodiversiteit of biologische
diversiteit verstaan we de graad van
verscheidenheid aan levensvormen
binnen een gegeven ecosysteem. De
afname van 75% van de insecten in
minder dan 10 jaar is zorgwekkend.
Insecten zijn belangrijk voedsel voor
vogels en andere dieren. Zonder
insecten (en zaden) is onze leefomgeving dood. De voedselproductie
van fruit en groenten is voor een
groot deel afhankelijk van deze
bestuivers.

zamelde data op afstand af te lezen.
De bijenhouder weet dan bijvoorbeeld of de koningin gesneuveld is
of dat de honingkamer volzit.
Landelijke Open Imkerijdag
Iedereen, jong en oud, nodigen
we van harte uit in onze bijentuin.
Naast alle informatie zal er weer
een kinderknutseltafel zijn, wordt
er honing geslingerd, is er honing
te koop, is in een observatiekast het
verschil tussen koningin, werkster
en dar te zien.
Gewoon genieten in onze groene
oase kan natuurlijk ook! Er is thee,
koffie, limonade en koek. Voor de
hele kleintjes is er een schommel
en een glijbaantje. Check ook eens
onze website eindhoven.bijenhouders.nl.
Ellen Ambrosius
secretaris

Digitaal monitoren in de bijenkast
Het project DigiHive.nl startte in
2015 met 3 studenten van de TU/e.
Inmiddels zijn heel wat systemen
geïnstalleerd bij de kasten van de
leden. Sensoren meten luchtvochtigheid, temperatuur en gewicht
in de bijenkast. Door gebruik van
smartphone of computer is de ver-

Contact
Imkervereniging Sint Ambrosius
Ellen Ambrosius, secretaris
Loostraat 9, 5641 JR Eindhoven
E-mail: ambrosius-eindhoven@
hotmail
Site: eindhoven.bijenhouders.nl

Eindhovens Muziekcollectief 100 jaar:
de opleiding
Een harmonie heeft natuurlijk ook
nieuwe leden nodig. Hoe gaat dat
bij een harmonie en is dat in de loop
der tijd veranderd?
2019 is het jubileumjaar van het
Eindhovens Muziekcollectief en
gedurende dit jaar besteden we aandacht aan de geschiedenis van onze
vereniging. Dit keer: de opleiding
van de muzikanten.

andere muzikanten in het orkest
mee komen spelen. Zo verliep dit
dus ook bij onze vereniging.

De afgelopen jaren is hier wel het
een en ander aan veranderd. Met
het toegankelijker worden van de
muziekschool (het huidige CKE)
zijn de muzieklessen ook steeds
professioneler geworden. Tegenwoordig moet je dan ook minimaal
In vroegere tijden verliep de
je A-diploma hebben gehaald
aanwas van een nieuwe harmonie
om in het grote orkest te mogen
heel natuurlijk. Vaak waren er
spelen. Hiervoor heb je toch zeker
verschillende generaties van een
een jaar of 2 muziekles nodig. De
familie actief. Speelde opa en/of
muzieklessen worden dan ook bijna
vader bij de harmonie dan was het
allemaal gegeven door docenten die
eigenlijk vanzelfsprekend dat ook
aangesloten zijn bij het CKE.
de generaties daarna lid werden
Maar muziek maken is natuurlijk
van het korps. Meestal moest je
het leukste als je dit met meer
ongeveer een jaar of 8 á 9 zijn om
mensen kunt doen. Daarom is bij
lid te worden van een harmonie. De onze vereniging al een aantal jaren
reden voor deze leeftijdsgrens was
geleden de samenspelgroep opgeeigenlijk heel eenvoudig. Voor die
richt. Hierin mogen alle leerlingen
tijd waren je handen simpelweg niet meespelen. De samenspelgroep
groot genoeg om een instrument
is daarom heel gemêleerd met
vast te houden of met je vingers bij leerlingen van alle leeftijden. Zij
de grepen te kunnen.
hebben hun eigen muziek, hun
eigen dirigent, hun eigen kleding,
Natuurlijk konden deze nieuwemaar vooral ook hun eigen optrelingen niet meteen een instrument
dens. Daarnaast spelen ze ook een
bespelen. Ze moesten dus op les. Bij aantal keren per jaar samen met het
de meeste harmonieën werden deze orkest.
lessen gegeven door de muzikanten
die al lid waren van de vereniging.
Speel je een blaas- of slagwerkKon je een aardig deuntje meespeinstrument en wil je een keer een
len? Dan mocht je echt tussen de
kijkje komen nemen? Dan ben je

van harte welkom op maandagavond vanaf 19.15 uur bij de Ronde
aan de Tongelresestraat. Wil je een
keer een optreden van de samenspelgroep bijwonen?
Zondag 15 september verzorgen zij
een eigen programma op de Wim
van Doornekiosk bij het Parktheater. Ook de slagwerkgroep en het
orkest zullen die middag een optreden verzorgen.
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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
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.
Voor meer informatie of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels
06-13282524

Samenwerking Jumbo en
kindcentrum ’t Hofke
Als dank voor de samenwerking van het afgelopen
jaar met kindcentrum ’t Hofke hebben wij, Jan en
Nina en alle andere medewerkers van Jumbo, op
19 juni jl. een grote taart overhandigd.
We hebben met de hele school per groep een
leerzaam bezoekje gebracht aan Jumbo.
De kinderen kregen leuke opdrachten en hebben
achter de schermen een kijkje mogen nemen in
het magazijn, de emballage, de koelcellen en de
brood- en vleesafdeling.
Tijdens de wandel 4-daagse hebben ze ons
aangemoedigd en goed verzorgd.
Ook hebben ze al eerder de boodschappen voor
Sint, Carnaval, Kerst en Pasen gebracht.
Al met al een super samenwerking waar we heel
blij mee zijn. Dat verdient iets lekkers.
Dank je wel Jumbo!

berichten van uw
Wijkagenten
Het eerste half jaar van 2019 is alweer voorbij. De vakantie
staat voor de deur. Een half jaar waar weer voldoende is
voorgevallen, maar wat goed is om te zien is dat er minder
high impact crimes (inbraken en diefstallen) zijn geweest
dan in het eerste half jaar van 2018.
Zo is er in ’t Hofke in het eerste half
jaar slechts één (poging tot) inbraak
in een woning geweest.
In januari werd in 1 auto
ingebroken en in 1 auto was er een
poging daartoe. In februari éénmaal
en in mei nog éénmaal.
In mei zijn er van een tiental auto’s
en fietsen banden lek gestoken in
de omgeving van de Vlinderflats.
Maar ook in Geestenberg werden
in dezelfde periode van een 5-tal
auto’s banden lek gestoken. Er
is één persoon aangehouden. De
identiteit van de andere verdachten
is bij ons bekend. Het onderzoek
loopt momenteel nog en zal spoedig
worden afgerond.

witte voetjes zijn uitgedeeld ter
voorkoming van woninginbraken
en overige diefstallen en hebben ze
de wijk ’schoon’ gemaakt, uitgerust
met vuilniszakken en prikstokken.

Vanaf januari zijn ook de
gezamenlijke spreekuren met
’t Hofke en Geestenberg gestart.
Elke eerste woensdag van de
maand zullen wij, Ronald en
Joost, wijkagenten van ’t Hofke
en Geestenberg, aanwezig zijn in
afwisselend het Oude Raadhuis en
Orka.
De tijden zijn van 14.30 tot 15.30
uur. Ook in de vakantieperiode zijn
wij aanwezig.
Op 7 augustus 2019 in Orka. Op
Bovendien is er verder ook nog het
7 augustus 2019 neemt collega
ernstige incident geweest op de
Jeroen de Weijer, wijkagent in
Wolvendijk waarbij een willekeurige Doornakkers, het spreekuur waar.
voorbijganger is geraakt in zijn
knie. Gelukkig gaat het met het
In Geestenberg zijn in het eerste
slachtoffer goed. Ook hier is de
half jaar 3 reële woninginbraken
recherche nog druk doende met
gepleegd en twee maal poging tot
onderzoek om de verdachte(n) te
inbraak.
achterhalen. Mocht u iets weten
Tevens heeft er op de Urkhovensedan kunt u dit melden via 0900weg een poging tot diefstal van een
8844 of desnoods via Meld misdaad auto plaats gevonden.
anoniem 0800-7000.
Begin januari is er in een woning
Ook in 2019 zijn er in ’t Hofke en
aan de Otterstok een grote
Geestenberg weer Buurthelden
hoeveelheid vuurwerk aangetroffen.
doende geweest.
Het onderzoek is inmiddels
Zo hebben de buurthelden een
afgerond. Naast een strafrechtelijke
verkeerscontrole gehouden op de
sanctie moest de bewoner ook zijn
Wolvendijk en Broekakkerseweg.
woning verlaten.
Bij de 2e wijkactie hebben ze een
In de maand mei is er ingebroken
preventieavond gelopen waarbij
op Sectie-C en zijn er op het terrein

beelden verdwenen en goederen
uit een geparkeerde vrachtwagen
weggenomen. Eind mei is er ook
nog een insluiping geweest bij
Scouting Doornakkers.
Al met al dus nog een flink aantal
heel vervelende ervaringen voor
diverse bewoners.
Hopelijk kunnen we de tweede
helft van het jaar de daling van
inbraken en diefstallen voortzetten,
zodat steeds minder bewoners van
’t Hofke en Geestenberg met deze
vervelende ervaringen te maken
krijgt.
Mocht u op vakantie gaan of
dagtrips gaan maken bedenk dan:
een inbreker heeft nooit vakantie!
- Zorg dat alles goed afgesloten is
als u uw woning achterlaat
- Werk met tijdschakelaars zodat de
verlichting aan kan
- Laat de buren een oogje in het zeil
houden
- Laat uw woning er ’bewoond’
uitzien
- Laat geen waardevolle goederen in
het zicht staan
- Deel niet op social media dat u
op vakantie bent. Post foto’s als u
terug bent.
Wij wensen alle inwoners van
’t Hofke en Geestenberg een hele
fijne vakantie toe en tot ziens in de
wijk, tijdens onze spreekuren of op
Instagram.

Wijkagentjoost_eindhoven
Wijkagentronald_eindhoven
23

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
Ge wit ’s merges nie waor ge ’s aoves
gewist bent
Door Wim van de Wiel
Iedere dag zijn we onderweg, zeker in de vakantietijd. Vaak een onverwachte gebeurtenis, een persoon die ons uitnodigt of even onze
aandacht vraagt. Wanneer je open staat voor de ander, voor nieuwe
gedachten, dan „witte ’s merges nie waor ge ’s aoves gewist bent.”
Zomaar enkele woorden om in alle rust te lezen….
Camino
Leven is op weg zijn,
bergen beklimmen, waden door
rivieren,
bloemen plukken bij maanlicht,
dwalen door eenzaamheden en
woestijnen,
een kaars branden tegen de storm,
oplopen met anderen of hen dragen,
brood delen en vieren in de nacht.

Ontmoeten
Ontmoeten…
is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.

Leven is pelgrimeren,
een tijdlang werken aan de weg,
een brug bouwen over het water,
rovers en duivels verjagen,
waken en bidden met zieken,
doden begraven bij de kapel.

Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou,
niet dat je alles moet zeggen tegen
de ander,
maar wel dat die ander jou iets mag
zeggen of vragen.

Maar nooit raken de pelgrims thuis:
’vreemdelingen’ vestigen niet.
Wanneer zij eindelijk aankomen,
weten ze wat ze vermoedden:
de weg is het doel.

Ontmoeten…
Is de ander binnenlaten in het huis
van jezelf,
met het risico dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent en soms
anderen gewoon napraat.

Ontmoeten heeft iets
van verwondering en herkenning.
De ander is antwoord of vraag
op iets in jou.

Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander zo diep laat
doordringen,
kun je van ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.
Het ga je goed, houdoe
Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.
Moge jouw leven anderen tot zegen
zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen
bent
om de mens op je weg.
God zegene jouw weg,
moge jouw leven de mens tot eer
zijn.
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
Barbecue

Op zaterdag 7 september van 16.00 tot 21.00 uur organiseert wijkcentrum ’t Oude Raadhuis een BBQ voor
alle buurtbewoners die Tongelre en natuurlijk ’t Oude
Raadhuis een warm hart toedragen en zin hebben om
gezellig met buren en kennissen te barbecueën.
Kosten: Volwassenen
€ 7,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar
€ 3,50 p.p.
(drankjes voor eigen rekening).
Inschrijven kan dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur.
Contant betalen bij aanmelding, na betaling ontvang
je een bewijs van inschrijving. Bewijs van inschrijving
graag meebrengen op 7 september!

Let op!
VOL is
Vol!
Klets-/muziekavond

Op zaterdag 7 september 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.
 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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Bevrijdingsmarkt

Zondag 15 september van 12.00 tot 17.00 uur
organiseert ’t Oude Raadhuis, in het teken van
de bevrijding van Eindhoven, weer haar traditionele
bevrijdingsmarkt.

Gezellige avond met film en hapjes

Op vrijdagavond 20 september 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.
Ongeveer 40 kramen van particulieren, leuke spul’Witness’ (1985) is een spannende, maar ook romanletjes en lekkere hapjes, diverse attracties voor kinde- tische misdaadfilm.
ren en volwassenen, de bar en het terras zijn open en Een Amish jongetje is getuige van een moord.
er is ook muziek! Kraamhuur: 25 euro per kraam en Om hem te beschermen duikt detective John Book
een borg van 5 euro die je na afloop terugkrijgt.
(Harrison Ford) met hem onder in de Amish gemeenschap. Dat is een streng conservatieve en geweldloze
Kinderen t/m 12 jaar mogen op die dag speelgoed
samenleving van Duitse immigranten op het Amerien kinderboeken verkopen op een kleed van 2 bij 2
kaanse platteland. Er ontstaat een verboden romance
meter.
tussen de politieman en de jonge moeder van het
De kosten bedragen 2 euro per kleed.
jongetje die pas weduwe is geworden.
Ouders mogen de kinderen ondersteunen.
Er mogen geen andere spulletjes worden verkocht.
Voor inlichtingen en/of reserveringen kun je contact
opnemen met ’t Oude Raadhuis.

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

reserveer
Nú je
kraam!
Activiteiten agenda t/m december 2019
Liederentafel
Filmavond
Meesterbrein Quiz
Muziek/kletsavond
Filmavond
Speelgoedbeurs
Kerstmarkt Tongelre (bij Wasvenboerderij)
Kerstknutselen samen met de kreakids
Filmavond
Kerstbrunch (2e kerstdag)
Kinderactiviteit

zondag 13 oktober
vrijdag 18 oktober
vrijdag 25 oktober
zaterdag 9 november
vrijdag 15 november
zondag 24 november
zaterdag 14 december
woensdag 18 december
vrijdag 20 december
donderdag 26 december
vrijdag 27 december

14.00 - 17.00 uur
19.30 - 23.00 uur
20.00 - 23.30 uur
20.30 - 23.30 uur
19.30 - 23.00 uur
11.00 - 13.00 uur
13.00 - 17.30 uur
14.00 - 15.30 uur
19.30 - 23.00 uur
11.30 - 14.00 uur
18.30 - 20.30 uur
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activiteiten bij Orka
orka
uitgelicht

Agenda

Een Bakske Doen? Of twee?
Onze vaste gasten van Bakske Doen komen al jaren
elke donderdagavond een bakje koffie drinken. Soms
met nieuwe gasten, maar helaas verliezen we soms ook
iemand.
Bij onze gasten, variërend in leeftijd van 55 tot 96 jaar,
passeren alle onderwerpen de revue.

Woensdagmiddag
Elke woensdagmiddag tijdens ORKA Ontmoet kunt u
tussen 12.00 en 12.30 uur aanschuiven. Een gezellige
lunch voor slechts €3,00. U kunt alvast inschrijven voor
de lunch, zodat de vrijwilligers een idee hebben van het
aantal deelnemers. Maar u kunt ook altijd gewoon op
woensdag aan komen schuiven tot 12.30 uur. De lunch
duurt tot ca. 14.00 uur. Let op: in de weken 30, 31 en
32 heeft Orka Ontmoet vakantie.

Gelukkig heeft Orka free wifi, zodat verhalen, als dat
nodig is, meteen geïllustreerd kunnen worden met een
you-tube filmpje.
Interesse? Kom gerust eens een bakkie meedoen. Met
een koekje uit de nieuwe koektrommel van Bakske
Doen.

Woensdagavond
Elke 2e woensdag van de maand is er 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) wel 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 om actief te zijn 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. Kijk op onze website
voor meer informatie www.orkacentrum.nl. Volg ons
ook op Facebook: Activiteitencentrum Orka en op instagram via orka centrum.
Let op: Zomersluiting
In verband met de vakanties van de vrijwilligers, gaan
de vaste activiteiten niet door in de weken 30, 31 en 32.
Ook eventuele mail aan het bestuur zal later beantwoord
worden.
We wensen iedereen een heerlijke zomerperiode,
tot daarna!

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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orka
muziekmiddag
Zondagmiddag 18 augustus muziekmiddag met
Bold old Boys van 14.00-18.00 uur.
Laatste kans deze zomer op de heerlijke terras
muziekmiddag bij Orka. We gaan de 18e augustus
met volle teugen genieten van de Bold old Boys. Twee
zeer ervaren muziekdocenten die muziek uit de jaren
Spaaractie voor een nieuwe keuken bij Orka!
We zijn al een aardig stukje op weg om ons doel, het
realiseren van een nieuwe keuken, te bereiken. Met
grote dank aan lokale supermarkten en ’geefgrage
wijkgenoten’ zijn we weer een stapje dichterbij het
beoogde bedrag gekomen. Zo hebben we samen met
de subsidie, gekregen vanuit de Stichting Boelens de
Vries, de PVJ en de voormalige Stichting Bussele, al
de ovens, fornuizen en afzuigkap bij elkaar gespaard,
superbedankt jullie!
Maar we zijn er nog niet, dus we sparen verder.
Mocht u nog tips of actie ideeën hebben die bijdragen
aan een nieuwe (meer industriële) keuken, die makkelijk in gebruik is voor jong en oud, dan horen we
die graag! Via info@orkacentrum.nl.

50 tot heden ten gehore brengen. Veel liedjes zullen
bekend zijn en u bent van harte uitgenodigd ze mee
te zingen.
p.s. Bij regen kunnen we natuurlijk altijd naar
binnen!

voor op
de kalender
Zondag 15 september 2019
Dahliashow, Dahliaclub Sint-Martinus.
Zondagmiddag 29 september 2019
Wijkfeest Geestenberg: Waar is het feestje?
Zaterdagavond 14 december 2019
Club Noordpool, de coolste club van Tongelre.
De kerstman is weer present en nodigt je van harte
uit in zijn Club!
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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

Bewonersbibliotheken vieren lustrum

stuk of 9 handen omhoog.”
Na een moeizame start werd de
„De twaalf bewonersbibliotheken
de beheerders. Ad Verduin van
aanloop in ’t Boekenslot steeds
die Eindhoven rijk is vieren dit jaar bewonersbibliotheek Mensfort
groter. Lemmens: „We zijn een
hun lustrum. Al vijf jaar lang worbevestigt dit. „Alle 17 vrijwilligers
vertrouwde plek in de wijk. Mensen
den deze wijkbibliotheken volledig
die Mensfort draaiende houden
komen hier niet alleen boeken legerund door een gedreven team van gaan met de bezoekers een praatje
nen, maar ook een praatje maken.”
vrijwilligers. En er is extra reden
aan over het boek dat ze net gelezen De betrokkenheid van de wijk bij ’t
voor optimisme, want de gemeente hebben of willen gaan lezen. Via
Boekenslot is overduidelijk. Vanuit
Eindhoven heeft haar financiële
dat boek komen dan vaak genoeg
de wijk krijgen ze zo vaak boeken
steun voor nog minstens vier jaar
ook andere onderwerpen aan de
gedoneerd, dat ze deze soms niet
toegezegd. Nadat de wijkvestiginorde. De bezoekers kunnen hun ei
kunnen aannemen. Lemmens kijkt
gen van de Bibliotheek Eindhoven
kwijt. De oudere wijkbewoners zijn dan ook met vertrouwen naar de
in 2013 en 2014 moesten sluiten,
erg gebonden aan hun wijk. Via
toekomst. „Zolang buurtcentrum
namen wijkbewoners het initiatief
ons kunnen ze niet alleen boeken
’t Slot open blijft, zitten wij er ook.”
om een eigen wijkbibliotheek op te lenen en een praatje maken, het
richten. In 2014 waren dit er maar
geeft ze ook een doel om hun huis
Zuidwester
liefst 13. De bewonersbibliotheken uit te komen.” Vorig jaar ontving de Aan de Cyclamenstraat in Strabeheren elk een eigen collectie boe- bewonersbibliotheek Mensfort een tum is de bewonersbibliotheek de
ken. Deels bestaat deze uit boeken
waarderingssubsidie, een prijs van
Zuidwester gevestigd. Hier heeft de
die ze van de bibliotheek ontvangen de gemeente voor initiatieven die
lustrumviering een bittere nasmaak.
hebben – elk jaar wordt deze aanpositief bijdragen aan de leefbaarPer 30 juni trekt Lumens zich hier
gevuld met een pakket actuele titels heid en samenhang in de stad.
terug als coördinator en moet de
van het voorgaande jaar – en deels
deuren op deze locatie definitief
uit boeken die door wijkbewoners
Gestart uit woede
sluiten. Op dit moment is het nog
gedoneerd zijn. Van de bewonersAan het Kastelenplein ligt ’t Boeniet zeker of er een alternatieve
bibliotheken kan gratis gebruik
kenslot. Pauli Lemmens is hier
locatie beschikbaar komt voor deze
gemaakt worden. Daarnaast kan je
vrijwilliger sinds het eerste uur.
bewonersbibliotheek.
bij tien van de twaalf bewonersbibli- „Eigenlijk zijn we met de bewoners- Benieuwd welke bewonersbibliootheken ook gereserveerde materi- bibliotheek gestart uit woede, met
theken er in Eindhoven zijn? Op
alen van de Bibliotheek Eindhoven
tranen in de ogen dat het wijkfiliaal https://www.bibliotheekeindhoven.
ophalen en terugbrengen.
moest sluiten. Tijdens een pronl/de-bibliotheek/bewonersbibliotestbijeenkomst tegen de sluiting
theken.html staat een overzicht.
Een boek, maar vooral ook een
zei iemand van de gemeente: „Als
praatje
jullie zelf willen gaan ondernemen,
Naast de boeken is ook de sociale
dan steunen wij jullie.” Op de vraag
functie van de bewonersbibliowie er bereid was om hier aan mee
theken een belangrijk punt voor
te werken gingen er direct een
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graffiti artiesten
Step in the Arena 2019
In het juni nummer hebben jullie kunnen zien
hoe de Berenkuil door medewerkers van de
gemeente in zijn geheel schoongemaakt is en
ontdaan werd van alle graffiti uit 2018. 120
Kunstenaars hebben in het Pinksterweekend
van 8 en 9 juni de Berenkuil weer veranderd
in een explosie van kleur en
vorm. Onze fotograaf Jan
Bruin was ter plekke en
heeft bijgaande
impressie gemaakt.
Geniet ervan maar
nog beter:
ga gewoon kijken!
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Foto’s: Jan Bruin
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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

Eindhoven doet

ties en inwoners van Eindhoven. De
resultaten hiervan delen we graag
SAVE THE DATE!
met jullie tijdens een inspirerende
Donderdag 5 september
bijeenkomst op 5 september.
17.30 - 20.30 uur
Naast het delen van onze onderzoeksresultaten zullen we ook de
Hoe staat het met de vrijwillige
proeftuinen afsluiten. Proeftuinen
inzet in Eindhoven?
die we onder de noemer „Een frisse
blik op vrijwilligers” dit jaar voor de
Eindhoven Doet deed onlangs ontweede keer begeleid hebben. Maar
derzoek onder vrijwilligersorganisa- we gaan ook de nieuwe proeftuinen

presenteren. De thema’s van deze
proeftuinen komen natuurlijk vers
uit de onderzoeken en zijn super
actueel. Dubbelfris dus!
Een uitnodiging met programma
volgt nog. Maar zet 5 september,
17.30 uur alvast in je agenda voor
je op vakantie gaat!
Fijne vakantie en tot ziens!  
Team Eindhoven Doet

Kunst Expo Eindhoven
Op zaterdag 20 en zondag 21 juli 2019
staat Eindhoven weer volop in het teken van
kunst, fotografie en vormgeving tijdens Kunst
Expo Eindhoven!
Deze 6e editie vindt dit jaar plaats in De
Kruisruimte, Generaal Bothastraat 7E in
Eindhoven en is geopend van 11.00 tot
18.00 uur. Tijdens het evenement kunnen
de bezoekers genieten van een divers aanbod
kunstwerken, terras en livemuziek.
En er is uiteraard ook veel voor kinderen te
doen, zoals een springkussen, schminken etc.
Heb je nog vragen?
Stel ze via 06 10107700 of via
kunstexpoeindhoven@gmail.com.

Het allerbeste ademritme
Er is steeds meer bewijs dat een
onrustig, gejaagd ademritme
een schadelijke invloed heeft op
de lichamelijke en geestelijke
gesteldheid.
Het ademritme kunnen we
zelf zowel positief als negatief
beïnvloeden. Positief door
ademoefeningen te doen, bewust
de adem te volgen of door te
ontspannen.
Volkomen onbewust wordt het
ademritme negatief beïnvloed
als het hoofd overstroomt van
gedachten. Hier heb je vaak geen
erg in omdat een vol hoofd normaal

geworden is. Het ademritme gaat
in dit tempo mee. Met een sneller
ademritme gebruik je lichamelijk
en geestelijk meer energie dan
nodig is. Langdurig een snel
ademritme vasthouden kan leiden
tot allerlei klachten, waarbij nek- en
schouderklachten, snel vermoeid
zijn, hartkloppingen en gejaagdheid
bovenaan staan. Klachten als
chronische vermoeidheid, diabetes,
overgewicht, burn-out, hoge
bloeddruk en fibromyalgie houden
allemaal verband met een onrustig
ademritme.
Op tijd ontspannen, en bewust

pauzes nemen zonder afleidingen
zijn al goede manieren om tot rust
te komen. Dit heeft een positieve
invloed op het ademritme.
Onder begeleiding kun je voor
ontspanningsyoga kiezen, dit is een
combinatie van bewust ademen en
rustige yogaoefeningen.
Yoga brengt je meer naar binnen,
terug bij jezelf. Elke keer als je
bewust de adem in het lichaam
volgt, stimuleer je het zelf genezend
vermogen in het lichaam. Het
lichaam is van nature altijd op zoek
naar balans.
Corina van Dommelen
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van de Geloofsgemeenschap
Protestantse kerkdiensten
 Zondag 14 juli 10.00 uur
ds Henk Veltkamp
 Zondag 21 juli 10.00 uur
Berthilde v/d Zwaag
 Zondag 28 juli 10.00 uur
ds Tineke Dronkert
 Zondag 4 augustus 10.00 uur
ds Matthijs de Vries, Avondmaal
 Zondag 11 augustus 10.00 uur
ds Elbert Grosheide
 Zondag 18 augustus 10.00 uur
ds Elbert Grosheide
 Zondag 25 augustus 10.00 uur
ds Henk Veltkamp
 Zondag 1 september 9.00 uur
ds Elbert Grosheide, Startzondag
 Zondag 8 september 10.00 uur
ds Elbert Grosheide
 Zondag 15 september 10.00 uur
ds Chris Mondt

In het kader van de komende huiskamergesprekken is
een nota samengesteld onder de titel: ’Hoop doet leven
en bewegen’.
Volgende Taizéviering Ontmoetingskerk:
28 september
Op 22 juni hielden we een kleinschalige Taizéviering
in de tot kapel omgebouwde Consistorie ruimte (zie
foto). Een ingetogen viering van ongeveer een half uur
met meditatieve liederen, tekstlezing, gebeden, lichtjes
aansteken en stiltemeditatie. We werden ondersteund
door Jaap Morgenstern op piano en enkele zangers
van het Strijps Kamerkoor. Van de Immanuëlkerk in
Veldhoven mochten we de kruis-icoon lenen.
Op zaterdag 28 september, 19:00 uur, organiseren we
weer een viering.

Vacature predikant
De tweede fase in onze zoektocht naar een predikant is
ingezet. De beroepingscommissie heeft de profielschets
van een nieuwe predikant in onze gemeente, zoals
eerder opgesteld door de wijkkerkenraad, doorgenomen en op basis van onderlinge discussie en gesprekken met gemeenteleden aangevuld. Op basis hiervan
Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas
is een advertentietekst opgesteld, die na de vakantie in
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst
diverse kerkelijke bladen zal worden geplaatst. In de
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanwege de
tussentijd is aan kerkleden gevraagd om namen door
schoolvakanties is er geen rooster voor deze activiteiten te geven van predikanten waarvan zij denken dat die
tot en met de Startzondag.
goed zouden passen binnen onze gemeente. Dit geeft
Tijdens de zomermaanden is er geen Jeugdkerk.
de mogelijkheid om naast een advertentie predikanten
eventueel rechtstreeks te benaderen. We hebben er alle
Startzondag op 1 september
vertrouwen in dat de commissie er uit gaat komen.
We starten zoals inmiddels gebruikelijk is met een
ontbijt om 9.00 uur, vervolgens wordt om 10.00 uur
Zomer en vakantie
een korte viering gehouden. Daarna sluiten we af met
Voor velen is de zomer een mooie periode van genieeen ’opdracht’ in de vorm van een spel, waarbij het
ten, anderen zien juist tegen deze tijd op, omdat ze
vijftigjarige bestaan van het kerkgebouw een rol speelt door de omstandigheden daartoe niet in staat zijn. We
onder de titel ’inspiratie uit het verleden is inspiratie
wensen elkaar het goede en de goedheid van de Alvoor de toekomst’. Tevens zal het jaarthema aan de
lerhoogste toe.
orde komen waaraan onder de werktitel ’hoop doet van
zich spreken’ gewerkt wordt.
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.
Huwelijk:
25 mei, Nico Jacobs en Manuela van Veen
Doop:
2 juni, Romana Sewnandan

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

De Tongelrese stadsdas
Het was eigenlijk wel te verwachten,
niet óf maar wanneer?
De stadsdas die al meer dan een
jaar foerageerde in het Wasvengebied en de Karpen, is in de nacht
van 28 op 29 mei doodgereden op
de Eisenhowerlaan.
Begin mei vorig jaar waren door
mijzelf voor het eerst zijn sporen
ontdekt op het schoolterrein van het
Lorentz Casimir Lyceum.
Om mijn vermoeden te bevestigen
liet ik door Evert, een bevriend lid
van de Brabantse Dassenwerkgroep, een cameraval plaatsen, die
uiteindelijk het vermoeden deed
bevestigen.
Bijna in het centrum van Eindho-

ven, bij de Berenkuil, is deze das
dan toch doodgereden.
Je kon erop wachten. Jammer! Evert
werd getipt door de dienst die zich
o.a. bezighoudt met het ophalen
van wild dat op de weg is aangereden. Diezelfde ochtend is hij gaan
kijken op de plaats waar de das
naartoe is gebracht.
Evert vertelde dat het een mannetje
was en hij heeft nog een paar foto’s
gemaakt van het verkeersslachtoffer.
Het is dus van groot belang dat,
waar dit soort dieren leeft, goede
faunavoorzieningen worden aangelegd, zoals het met elkaar verbinden
van groengebieden in de stad.

Das in het Wasvengebied nog in levende lijve. Foto: Evert Dassenwerkgroep Brabant.

Voor zover bij ons bekend, zijn er
het afgelopen jaar (sowieso) een
steenmarter, vier vossen, een bunzing en wezel doodgereden. En nu
dan de das.
Oh, en dan vergeet ik nog de egels
en de amfibieën, zoals de hier
voorkomende zeldzame(re) kamsalamander. Deze dieren kunnen door
het ontbreken van de noodzakelijke voorzieningen ook niet verder
migreren.
De wens van mij en de natuurwerkgroep van het Wasven/Tongelre
is het realiseren van een goede
faunapassage in dit gebied, zoals
bijvoorbeeld een ondertunneling.
Zo bieden we deze dieren (ook dassen die niet ver van hier onlangs
zijn geboren) de mogelijkheid de
wegen veilig over te steken om
dan in een ander stukje groengebied te kunnen komen. Zo maak
je hun leefgebied weer groter wat
’wij mensen’ eigenlijk alleen maar
afpakken.
Namens
Natuurwerkgroep Wasven/Tongelre
Kees van Grevenbroek
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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
De zomer is begonnen, de eerste warme dagen
hebben we achter de rug en de vakantie is gestart!

is de volgende aan de beurt, herhaalt jouw woord
en benoemt weer een nieuw woord erbij. Hoeveel
woorden kunnen jullie achter elkaar onthouden?
• Op de site van de ANWB hebben ze een auto bingokaart staan. Wie ziet als eerste al zijn plaatjes op
de bingokaart in het echt?
• Gekke woorden op nummerplaten: het is niet altijd
gemakkelijk omdat er vaak meer cijfers dan letters
op nummerborden staan. Maar een 1 kan ook best
een i zijn, zo kan ook een 3 een e zijn. En dan maar
kijken wie de gekste woorden kan vinden.
• Aluminium figuren maken. Neem een rol aluminiumfolie mee. Maak zelf een armband, zwaard of
dier.
• Als je een brandweerman was, dan…..? Altijd
leuk om te fantaseren wat je zou doen als je voor
een dag iets of iemand anders was. Wat zou je
als eerste doen als je morgenochtend wakker zou
worden als Sinterklaas? Of als je een kat was? Of
een indiaan, ridder, prinses, tijger, draak, vliegtuig,
politieagent, Chase van de Paw Patrol, auto, schaar
en ga zo maar door. Je kunt zelf verzinnen wie of
wat je bent of elkaar een persoon of ding toewijzen.

Ga je deze zomer nog weg met de auto en wordt het
een lange autorit? Met het spelen van een spelletje
zul je zien dat de tijd een beetje sneller lijkt te gaan.
Ga je niet weg, maar vind je het leuk om spelletjes
te spelen, dan kan je ze natuurlijk ook gezellig thuis
spelen.
• Woordslang: kies een categorie zoals dieren,
landen of groenten. Bij dieren begin je bijvoorbeeld
met aap, vervolgens moet iemand een dier met
een p bedenken, poema! Dan weer een dier met de
letter a.
• Wie ben ik? Iedereen neemt een persoon in zijn/
haar hoofd. Stel vragen die te beantwoorden zijn
met ja of nee. Kun jij raden wie hij/zij in gedachte
heeft?
• Geen ja/nee/uh. Probeer zoveel mogelijk vragen te
beantwoorden zonder ja, nee of uh te zeggen. Zeg
je een van deze woorden of wacht je te lang met
een antwoord, ben je af.
• Karaoke: zet de muziek aan en zing mee. Iemand
zet de muziek uit, en je blijft zingen. Zit je nog goed
We wensen jullie een hele fijne vakantie!
wanneer je iets later de muziek weer aanzet?
Tot in september q
• Ik ga op vakantie en neem mee…... Achter deze
zin benoem je iets wat je mee wilt nemen. Daarna

Kruiswoordraadsel
Van links naar rechts:
4 Als je geen school hebt, heb je ....
6 Heb je nodig als je een kuil gaat graven.
8 Hier hoef je niet naar toe als je vakantie hebt.
9 Slaap je in, als je kampeert.
10 Zwemmen veel vissen in.
11 Lekker warm als hij schijnt.
12	Moet je doen anders verbrandt je
huid in de zon.
Van boven naar beneden
1	Mooi gebouw, waar je een
kamer kunt huren.
2 Doen jongens aan als ze gaan zwemmen.
3 Kun je vanaf duiken in het zwembad.
4	Als je heel ver weg op vakantie gaat,
ga je met het ...
5 Kun je veel vinden op het strand.
7 Lekker koud om van te likken.
10 Doe je om af te koelen
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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

55 Plus Educatief meer dan 25 jaar
actief in Tongelre

Wat is het geheim dat schuilgaat
achter de groene poort in de Paul
Krügerlaan 55? Hoe heeft 55 Plus
Educatief zich in de afgelopen
zevenentwintig jaar kunnen ontwikkelen tot een krachtige organisatie
met meer dan duizend deelnemers
aan cursussen, workshops en themabijeenkomsten per jaar?
Een leven lang leren kan in het
voormalige lagere schoolgebouw
letterlijk in de praktijk worden
gebracht. In een informele sfeer

leveren de activiteiten naast kennis
en vaardigheden ook plezier en gezonde ontspanning op. Iets nieuws
leren houdt een mens betrokken bij
de ontwikkelingen in de samenleving en op de digitale snelweg. Als
bestaande netwerken uitdunnen,
kan een centrum als 55 Plus Educatief bijdragen om eenzaamheid te
voorkomen. Bovendien is een mens
nooit te oud om te leren!

delen. Sommige docenten benutten
hiervoor de mogelijkheid om hun
eigen vak actueel te houden, zoals
bij de talen, anderen hebben na
hun pensionering bijvoorbeeld als
technicus een heel nieuw interessegebied ontwikkeld en bieden met
veel genoegen een cursus kunstgeschiedenis of filosofie aan.
Nieuwsgierig naar wat 55 Plus Educatief u te bieden heeft? Kijk op: https://educa55.nl of kom op dinsdag
3 of donderdag 5 september tussen
10 en 15 uur naar het secretariaat,
helemaal achterin de gang van Paul
Krügerlaan 55, voor informatie over
het aanbod en om u in te schrijven.
Het secretariaat is weer geopend
vanaf 4 september van maandag tot
en met donderdag tussen 10 en
15 uur, telefonisch via:
040 290 85 03 of per mail via
secretariaat@educa55.nl.
Tot ziens achter de groene poort!

Een team van docenten staat paraat
om kennis en vaardigheden met u te
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rondom de
Wasvenboerderij
Het is volop zomer bij het Wasven. Een heerlijk seizoen
om buiten te zijn in de mooie natuur en te genieten van de
gezellige activiteiten. Of van het maken van een wandeling
met afsluiting op het terras van de Gasterij. Tot ziens bij het
Wasven!

zondag 25 augustus tijdens de
openingstijden van de Gasterij.

Natuurwerkochtend voor groot
en klein
Elke eerste en derde zaterdag van de
maand organiseert de natuurwerkgroep van het Wasven de NatuurPlanning activiteiten juli/augustus
werkochtend. Er zijn altijd volop
Expositie Roel Verstappen t/m 25 augustus op De Overloop
leuke en nuttige natuurklussen te
Effenaar ’t Wasven 28 juli 15.00 uur Wasventerrein
doen rondom de Wasvenboerderij!
Het zou geweldig zijn als je ook
Natuurwerkochtend 3 augustus 9.30 uur De Schop
komt helpen onze gezamenlijke
Natuurwerkochtend 17 augustus 9.30 uur De Schop
leefomgeving nog mooier te maken.
Natuurlijk is gepaste kleding die bij
Effenaar ’t Wasven 25 augustus 15.00 uur Wasventerrein
het stoerdere werk hoort gewenst.
 Wie mee wil helpen, is van
Expositie: schilderijen van Roel
harte welkom, we verzamelen bij
gemengde technieken, hij vertelt:
Verstappen
de Schop. Op zaterdag 3 en 17
„Vaak gebruik ik verschillende
Op de Overloop van de Wasvensoorten verf langs elkaar. Dan weer augustus wordt er gewerkt van
boerderij worden regelmatig ex9.30 uur tot 12.30 uur. De natuurin ruwe stijl opgezet, dan weer
posities gehouden. In de maanden
werkochtend van 20 juli vervalt
fijn geschilderd, ontstaat er een
juli en augustus zijn schilderijen
beeldtaal waarin vrije associatie en i.v.m. vakantie.
van Roel Verstappen te zien. Roel is interpretatie mogelijk is.
In de pauzes is er koffie of thee
afgestudeerd aan de Academie voor
met iets lekkers uit de WasvenKunst en Vormgeving in ’s HertoDe werkwijze heeft voor mij iets van bakkerij. Voor meer informatie:
genbosch en woont in Eindhoven.
natuurwerkgroep@wasven.nl.
alchemie, maar ook van innerlijk
zoeken, en het werk is daar een
Effenaar ‘t Wasven
getuigenis van.”
 De schilderijen zijn te zien t/m
De samenwerking tussen het

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
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verleden, heden én de toekomst
van het Wasven. Door gebruik te
maken van de app IZI-travel, kun
je je wandeling verrijken met extra
informatie.
 Het boekje kost 9 euro en is
verkrijgbaar in de Gasterij en de
winkel.

Wasven en de Effenaar is inmiddels
traditie. In ons betoverende stukje
Eindhoven zorgen we voor een
extra dosis geluk. Op twee zomerse
zondagen in 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. De toegang is
gratis. Dus stop je voetjes in je flip
flops en hop: Effenaar ’t Wasven!
 Zondag 28 juli vanaf 15.00 uur:
Tim Easton - Josephine Deloof
(solo) - The Calicos.
Zondag 25 augustus vanaf 15.00
uur: St. Solaire - Mitch Rivers Luka.

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 augustus is het thema ’Honing
slingeren’. We gaan met onze eigen
imkers de honing uit de bijenkasten
halen, en natuurlijk hebben we dan

ook een honingproeverij! Zij vertellen ons alles over honing, bijen en
bloemen.

 De bijeenkomst is op 21
augustus van 19.00 - 21.00 uur
en is exclusief voor mensen met
een verstandelijke beperking
vanaf 18 jaar. Aanmelden kan via
maakhetmee@wasven.nl onder
vermelding van naam, mailadres
en telefoonnummer.
Hart van hout: karakterbomen in
het Wasven
Ter gelegenheid van 10 jaar Wereldboom gaven wij tijdens Fête de la
Nature 2019 dit mooie boekje over
de vele bijzondere bomen van het
Wasven uit. Met prachtige gedichten van voormalig stadsdichter Piet
van den Boom, en geweldige foto’s
van onze eigen Wasvenfotograaf Jan
Vonk.
Een wandelroute langs de karakterbomen geeft een beeld van het

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.

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

Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud,
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen.
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
Taekwondo Eindhoven is een van de grootste taekwondoclubs
van Nederland. Onze trainers zijn rijksgediplomeerd, onze
wedstrijdteams zijn zeer succesvol in binnen- en buitenland, we
hebben veel vrijwilligers en vooral een geweldig goede sfeer!
Kom je eens een proefles meedoen? Iedereen mag 2x GRATIS
meedoen! Kijk op onze website voor de trainingstijden of bel
voor meer informatie 06 24 1982 24.

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.
Complete verzorging
van A tot Z!
Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480
Mobiel: 06 - 54615308

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

voortgang Project Lidl
Het begint al aardig vorm te krijgen.
Voor de werkzaamheden van de
gemeente begint het einde zelfs al
in zicht te komen.
Op 19 juni is asfalt aangebracht op
het nieuwe gedeelte van de Urkhovenseweg, op vrijdag 21 juni is deze
weg weer opengesteld voor verkeer.
Van maandag 24 juni tot vrijdag
12 juli wordt de Broekakkerseweg

weer afgesloten, dit om de rioolaansluiting in de Broekakkerseweg en
het verhoogde verkeersplateau te
verwijderen.
Het streven is om alle werkzaamheden op gemeentegrond nog voor
de bouwvakvakantie (19 juli 2019)
af te ronden, maar dit is afhankelijk
van de nutsbedrijven. Deze hebben
ook nog werk te verrichten en de

aannemer van de gemeente kan pas
alles afwerken als de nutsbedrijven hun werkzaamheden hebben
afgerond.
Het parkeerterrein is dan nog niet
gereed. Dit zal door de Lidl aangelegd worden.
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

Wijkfeest Geestenberg

Zelfde feestje, nieuwe locatie!
Dit jaar wordt het wijkfeest in de
grote achtertuin van Orka gevierd.
Waarom? We hebben gemerkt dat
het wijkfeest eigenlijk een gezellig
(en liefst knus) samenzijn is: spelletje doen, lekker muziek erbij en
lekker dicht bij elkaar!
Ingrediënten:
- Lekker live muziek van in ieder
geval de prijswinnende band:
Ramblin’ Dog!
- Veel tafels vol met spellen voor
jong en oud om lekker bij aan te
schuiven.
- Gratis bakkie koffie of thee of
glaasje ranja.

- Natuurlijk schminken en
cupcake versieren en meer
leuks voor de kinderen.
- De befaamde bingo met mooie
prijzen!
- En natuurlijk het 3-gangen
menu voor 3 euro!
Houd de posters en facebook in
de gaten voor de kaartverkoop
van het 3-gangen diner.
Hierbij nog wat foto’s van vorig
jaar (met dank aan Alexander
van der Dussen).
We hopen dat je er weer bij bent
op het wijkfeessie!!
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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
Het belang van balanstraining
Balanstraining wordt vaak vergeten als het gaat om
het verbeteren van de lichamelijke conditie, terwijl het
onmisbaar is in ons dagelijks leven. Het verbeteren
van je balans, vooral als we ouder worden, heeft veel
voordelen.
Wat is balans?
Balans is het vermogen om het lichaam in de ruimte te
sturen tijdens het uitvoeren van statische of dynamische bewegingen.
Waarom is balans training belangrijk?
Balans vormt samen met kracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen de vier componenten van fitness.
Zonder balans mist ons lichaam de vereisten die nodig
zijn om basisvaardigheden, zoals wandelen, uit te
voeren. Naarmate je ouder wordt, wordt je proprioceptie, het vermogen van het lichaam om te weten waar
het zich in de ruimte bevindt, minder en dit veroorzaakt een verslechtering van de balans. Veroudering
en beschadiging van spieren en banden vermindert de
proprioceptie en verhoogt daarmee het risico op vallen.
Balanstraining kan dan de stabiliteit verbeteren en
valpartijen helpen voorkomen.
Hoe kun je balans verbeteren?
Balanstraining omvat oefeningen om de spieren, die
het lichaam rechtop houden, te versterken. Er zijn
meerdere simpele manieren om de balans te verbeteren. Deze kunnen eenvoudig worden opgenomen in
een trainingsprogramma. Balansoefeningen kunnen
in het begin ook worden uitgevoerd met behulp van
bijvoorbeeld een stoel als steun.
Voorbeelden van balansoefeningen:
• Op één been staan en het andere been opzij of achter
aantikken
• Lopen waarbij je de hiel vlak voor de tenen zet, alsof
je op een koord loopt
• Gaan zitten en opstaan zonder de handen te gebruiken
• Lopen met afwisselend knie heffen.
Als de balans eenmaal is verbeterd, kun je de
oefeningen moeilijker maken door:
• de oefeningen uit te voeren zonder steun
• de positie langer vast te houden je ogen te sluiten.

Bewegingsvormen die de balans kunnen verbeteren
zijn bijvoorbeeld Pilates, Tai Chi en Yoga.
Wil je beginnen met balanstraining, advies over
oefeningen of heb je andere vragen, raadpleeg dan de
(fitness)trainer of fysiotherapeut.

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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aanwijsbaar
achterstallig
acrobatiek
afzuigen
asperge
beits
berichtgeving
bureaula
chips
egalitair
entree

fleur
gardenia
gespreksgroep
gletsjer
grein
heengaan
idylle
kirren
manicure
nieuwjaarsdag
omstandigheid

onderspit
overnemen
ponton
rammenas
recept
reservaat
rookglas
rotzooi
ruimte
slagpen
sloeber

smyrnanaald
sowieso
statussymbool
stoeltjeslift
stormlantaarn
tamtam
uniform
voortbeweging
vrouwenarts
zaaizaad

De overgebleven letters vormen een PLAATS IN ZUID-HOLLAND
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart
met uw naam, adres én 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 augustus
2019 in het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door Jumbo Pagelaan Eindhoven.
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Oplossing van vorige maand is: MARSEILLE
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Anne-Mieke van Haandel
Johan de Wittlaan 13
De prijs van de maand juni is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ’t Hofke, Ans Verheijen neemt contact
met u op om de prijs te overhandigen.

Ontspanningsyoga,
volg 3 kennismakingslessen
voor € 30,-

15
jaar

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

De
Merckthoeve
Uw feest is ons visitekaartje!

Oude Urkhovenseweg 4, 5641 JB Eindhoven
Telefoon: 040-281 70 20
Mobiel: 06 29 92 84 14
Email: ronjavandermeulen@gmail.com

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

