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kindervakantieweek
De Beuk is
echt wel
leuk!

VIP trip in de kameel

Foto-impressie

Onverwachts bezoek

Treinhobbyist mee naar het
spoorwegmuseum

Vrijwilligersmiddag wijkblad
’rond ’t Hofke’

Schapen lopen door de oude kern
van Tongelre

The
Epicurean
blended malt whisky
0.7L van € 39,95 voor

95
€
35,
met gratis glas

*

*zolang de voorraad
strekt

J. Moreau & Fils
Vin de France rouge
per fles

Tongelresestraat 404
5642 NH Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89
info@debotteldranken.nl
: De-Bottel-Dranken
Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur

HAPPY
SEPTEMBER :)

€ 5,-

lekker bij de
barbecue

Geldig gedurende de hele maand september.

Tabaksspeciaalzaak

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
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van de Redactie
Terug van vakantie? Was het leuk
en voor iedereen geslaagd? Als je
met je gezin weggeweest bent, kom
je niet zo gauw voor verrassingen
te staan, je weet waar je huisgenoten van houden. Bij het plannen
van de vakantie is daar al rekening
mee gehouden, want het moet voor
iedereen fijne dagen worden. Toch
kunnen wij ons voorstellen dat bij
de voorbereidingen, reserveringen
en besprekingen van deze vakantie u wat langer hebt stilgestaan
dan andere jaren en met wat meer
overwegingen uw beslissing hebt
genomen. Wordt het een vlieg-,
auto- of openbaarvervoerreis? We
horen tegenwoordig dagelijks dat
we met zorg met onze aarde moeten
omgaan; we weten allemaal dat een
schoon milieu daarbij een belangrijke rol speelt. Vliegtuigen en

auto’s hebben wat dat betreft geen
goede naam! Als je een steentje wilt
bijdragen aan een ongerepte aarde
is dichtbij huis blijven een goede
optie. Ons eigen landje is ook best
mooi. Maar ja, uiteindelijk was het
op Schiphol toch weer vreselijk druk
en als de toevoer van brandstof dan
stagneert, zie je hoeveel mensen
gedupeerd zijn en hun eerste vakantiedag zien vervliegen.
Maar de vakantie is voorbij.
Langzaam is het leven van alle dag
teruggekeerd. Ook de rust op de
wegen (de thuisblijvers kunnen er
over meepraten) is verleden tijd.
We staan weer regelmatig in de file.
Dat hoort nu eenmaal bij deze tijd,
we moeten er mee leren leven.
Veel leesplezier!

Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk
25 september 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 oktober 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:
Kindervakantieweek De Beuk.
Schilderen van hun zelfgemaakte
vakantiehuisje!
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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

Van de redactievoorzitter
Wij zijn als redactie altijd blij met
foto’s die interessant zijn voor
onze lezers. Het kunnen foto’s zijn
bij een te plaatsen artikel of zomaar een mooie sfeerfoto gemaakt
in Oud-Tongelre. Heel vaak krijgen
we deze foto’s doorgestuurd via
een app of een foto die al doorgestuurd is van de ene mobiel naar
de andere mobiel. Een gegeven

is dat de foto’s op deze manier in
omvang verkleind worden, zodat
wij foto’s aangeleverd krijgen die
niet voldoen aan drukwerkkwaliteit. Over het algemeen geldt dat
de resolutie van een foto met een
bestandsgrootte van minder dan
500 Kb te klein is. Van een foto
van 1 Mb of meer is de resolutie vaak wel hoog genoeg voor

standaardgebruik. Als je een foto
bij een artikel wilt plaatsen stuur
deze dan eerst door naar de eigen
computer en dan vandaar uit naar
ons. Of rechtstreeks van mobiel
naar ons als onbewerkt.
Zie het plaatje voor beide opties.
Over het algemeen geldt dat je de
foto in de hoogste resolutie aan
kunt leveren. De hoogste resolutie
is de resolutie van het beeld zoals
het uit de camera komt.
Dus zonder te verkleinen. Het
nadeel van deze methode kan
zijn dat je foto te groot is om per
e-mail te versturen. De oplossing
is dan om het bestand gratis te
versturen met www.wetransfer.
com.
Graag jullie aandacht voor
bovenstaande, want foto’s die te
klein bij de redactie aankomen
kunnen helaas niet verwerkt
worden.

Alle begin is moeilijk
In het mei-nummer van Rond
’t Hofke riepen wij onze lezers op
om in voortuinen en balkons zonnebloemen te planten.
Bij ’t Wasven en tijdens de avondwandelvierdaagse werden ruim 400
zonnebloemen uitgedeeld, maar het
aantal zonnebloemen dat daadwerkelijk vanaf de straat te zien is, valt

tegen. Wat is er met die vierhonderd zonnebloemen gebeurd? Was
de kwaliteit niet goed genoeg en/
of hebben ze het niet overleefd?
Zijn ze in de achtertuin geplant?
Maar gelukkig zien we hier en daar
zonnebloemen in voortuinen en
balkons.
Degenen die wel hebben meege-

daan willen we oproepen de lengte
van hun zonnebloem aan ons door
te geven. Voor degene met de
hoogste zonnebloem hebben we
een prijsje. Volgend jaar zullen we u
opnieuw oproepen onze wijk zonniger te kleuren door zonnebloemen
te planten. Hopelijk met een beter
resultaat.
Kees van Grevenbroek en Jos Rovers
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de wisselpen door
Maikel Wijn

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.

De wisselpen in De Doornakkers

De familie Wijn

De wisselpen krijgen is, wat mij
betreft, een hele eer. Het klinkt wat
hoogdravend, maar toch is dat het
gevoel wat bij mij opborrelt. Ik heb
de pen gekregen van één van mijn
beste vriendinnen, waarmee ik
heel veel mooie herinneringen heb
meegemaakt. Daarnaast mag ik in
dit wijkblad schrijven, omdat ik in

bewoner uit Oud Tongelre een wijk
waar je alleen doorheen rijdt om bij
de rondweg (Ring) te komen. Daarhet mooiste en leukste stadsdeel
om wil ik deze wisselpen gebruiken
van Eindhoven woon.
om dit stukje Tongelrese grond iets
U leest, chauvinisme is mij niet
meer bekendheid te geven.
vreemd, maar ik woon dan ook al
Niet alleen rond het Hofke vindt
heel mijn leven in Tongelre. Geku historie, maar ook in mijn wijk.
scherend zeg ik wel eens, dat ik al
Neem nu de Poeijersstraat, al een
heimwee krijg als ik de ’Campina
brug’ op rijd. Dit warme gevoel voor hele oude weg die het buurtschap
dit stadsdeel is mij dan ook met de Poeijers met de rest van Tongelre
verbond. Dit buurtschap lag op het
paplepel ingegoten. Ik ben opgeDAF terrein en daarom moest deze
groeid op een steenworp afstand
waar mijn vader geboren en getogen weg het kanaal over. Deze brug is er
niet meer, maar de oplettende kijker
is en zelf woon ik nog geen 100
meter van mijn ouderlijk huis. Last ziet aan de kades (tussen Campinabrug en roeivereniging) waar deze
but not least ben ik zo’n 16 jaar
geleden ook nog verliefd geworden brug heeft gelegen. Veel historie
op het liefste en mooiste meisje uit is (bijna passend bij Eindhoven)
Oud Tongelre die haar voetstappen afgebroken.
heeft staan op de Wolvendijk.
Zo heb ik mijn Eerste Communie
Maar u heeft het in de vorige wisen Heilig Vormsel gedaan in de
selpen al vernomen van Judith: ik
enorme grote Sint-Josephkerk. Die
woon in het verkeerde deel (lees
hoeveelheid kerkruimte was nodig
geen bezorggebied) van Tongelre.
om al die grote katholieke arbeiIk woon met mijn gezin in de
Doornakkers met heel veel liefde en dersgezinnen uit de Doornakkers
te bedienen. De Sint-Josephlaan
plezier. Waarschijnlijk voor menig
herinnert u nog aan deze kerk en als
je onder de seniorenwoningen door-

Maikel voor zijn ouderlijk huis aan de Sint-Josephlaan
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Mijn eerste communie

De eerste communie in 1984 in die grote Sint-Josephkerk

loopt dan vind je daar nog een groot
stuk steen afkomstig uit deze kerk
uit mijn kindertijd. Ook het Calixtus
kerkhof en Franciscanessen/Kapucijnenklooster (nu studentenhuis)
herinneren aan de Roomse glorie
van weleer in dit stukje Tongelre.
Achter het klooster ligt nog een
juweeltje verstopt: de Finse School.
Verspreid over heel Nederland

tussen 1948 en 1950 met Fins
hout gebouwd. In de tijd dat er nog
kleuterscholen bestonden heb ik
daar nog les gehad en mijn kinderen
hebben daar nog opvang genoten
van Korein. Tegenwoordig kunt u
er terecht voor vintagekleding van
Awesome. Op de prachtige binnenplaats van deze Finse School bent
u even vergeten dat u midden in de

Lekker spelen in de Sint-Josephspeeltuin

stad bent. Helaas moet de school
wijken voor woningbouw, maar
wordt gelukkig wel ergens anders
opgebouwd.
Aan diezelfde Sint-Josephlaan ligt
nog zo’n Doornakkers icoon: de
Sint Josephspeeltuin. De omheinde
speeltuinen zijn in Eindhoven op
één hand te tellen, dus wat een zegen dat de kinderen uit onze wijk al
bijna 75 jaar mogen genieten van al
dat speelplezier. Ooit is het begonnen als Klein Afrika op een andere
plek in de wijk. Zo genoemd omdat
straten in dit deel van Doornakkers
genoemd zijn naar plaatsen en historische figuren uit de Kaap kolonie
(Zuid Afrika). In mijn kindertijd
noemden we deze plek de grote
speeltuin, tegenwoordig hebben we
het in Tongelre over de opa speeltuin. Want al zo lang de speeltuin
bestaat wordt deze beheerd door
een opa. Natuurlijk ben ik zo trots
als een pauw dat de huidige opa
van de speeltuin de opa van mijn
kinderen is. Want met heel hun ziel
en zaligheid zorgen ons pap en alle
vrijwilligers ervoor dat de speeltuin
er prachtig bij ligt.
U ziet, Doornakkers kent vele
prachtige plekjes. Ik kan zo nog wel
even doorgaan. Wat denkt u van
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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

erz
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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

over de Doornakkers en wil ik u
adviseren om vaker om u heen te
kijken, zodat u allerlei ’verborgen’
bijzonderheden niet zomaar voorbij
loopt.

De welpenhorde in het Trefcentrum aan de Natalweg

de prachtige Oostenrijkse (houten) woningen ooit door Philips
als systeembouwwoningen in het
betreffende land gekocht. Of de
Rustenburgstraat met de karakteristieke kleine witte huizen en enorme
tuinen die als een groen lint door de
wijk kronkelt. Ooit als noodwoningen na de oorlog gebouwd.
Maar wat voor mij als meest historische waarde van de wijk is bijgebleven, lag aan een straat die niet meer
bestaat.
Het Trefcentrum aan de Natalweg.
Nu staat daar het uitbreidingsgedeelte van het bejaardenhuis. Maar
in 1983 ging ik daar als 6 jarig
jongetje voor het eerst de kelder in,
omdat mijn klasgenootjes daar bij
de welpen zaten. Tijdens kringgesprekken in de klas al veel van
hen gehoord, maar nu wilde ik dat
ook zelf gaan beleven. Terugkijkend

heeft die ene zaterdag in 1983
de meeste impact gehad op mijn
leven. Ruim 36 jaar later ben ik nog
steeds lid (ondertussen voorzitter)
van Scouting Doornakkers. Ik heb
daar zo ontzettend veel herinneringen liggen dat ik er een boek over
zou kunnen schrijven. Ik heb daar
vrienden voor het leven gemaakt en
mijn vrouw ontmoet. En natuurlijk
zijn mijn kinderen nu ook lid van
deze geweldige vereniging. Ik gun
hen dezelfde ’avonturen’ als die ik
heb mogen beleven. Ook al is er
geen spoor meer te bekennen van
het Trefcentrum en ligt Scouting
Doornakkers al sinds 1987 in de
wijk Geestenberg, ben ik apentrots
dat onze Scouting nog steeds de
naam draagt waar het ooit allemaal
is begonnen.
Hopelijk heb ik u op deze manier
een beetje enthousiast gemaakt

Bedankt voor het uitstapje dat de
wisselpen mocht maken. Om ervoor
te zorgen dat deze weer terug komt
in het bezorggebied wil ik deze graag
doorgeven aan iemand die haar hele
leven in de Geestenberg woont, midden in de Tongelrese samenleving
staat, ik via de Scouting heb leren
kennen en een maatje voor het leven
is geworden.
Petra van Kuijen heel veel plezier
met het schrijven van dit bijzondere
onderdeel van rond ’t Hofke.

Maikel installeerd zijn eigen zoon

Scouting Doornakkers houdt zijn wijkdag op de plek waar ooit het Trefcentrum stond
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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

Dahliaclub St. Martinus
Overal langs de weg zie je weer staan ’De
scholen zijn weer begonnen.’ Dit betekent dat
de vakantietijd voorbij is.
Maar de dahliaclub gaat nog even door, want
de dahlia is een echte najaarsbloem. Als je dit
stukje leest is onze jaarlijkse show al geweest,
dit jaar in activiteitencentrum ’Orka’ aan de
Broekakkerseweg. Heeft u deze show gemist,
dan kunt u nog op 29 september op onze
jaarlijkse open dag komen kijken. Dit is altijd
een hele gezellige zondag.
Als de weergoden het toelaten gaan wij pas
eind oktober onze knollen rooien, dus u kunt
tot dan nog iedere zaterdag onze tuin bezoeken en een bloemetje voor thuis meenemen.
Onze tuin is even gebukt gegaan onder de
hele warme dagen, maar is zich aardig aan
het herstellen. Toch hebben we wat minder
bloemen dan andere jaren, maar niet getreurd: we hebben wel hele mooie soorten en
prachtige kleuren. Wij hopen veel mensen te
ontmoeten op zondag 29 september. Onze
tuin aan de Loostraat staat van 11.00 uur tot
16.00 uur wagenwijd open. U bent van harte
welkom. Tot dan.
Bestuur dahliaclub St. Martinus

Oppas/bijles
Hallo, ik ben Nienke de Wit en ik ben 17 jaar oud.
Ik woon in een wijk die grenst aan ’t Hofke en pas
nu al een tijdje op, maar ik wil graag nog wat nieuwe
adressen. Zelf heb ik een zusje die nu 4 is, waar ik ook
veel ervaring mee heb mogen opdoen met oppassen.
De leeftijd van de kinderen maakt voor mij niet uit.
Zelf ga ik nu beginnen aan de opleiding interieuradviseur op het Summa College. Ik ben creatief, hou van
tekenen, vind het super leuk 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, of ze te helpen met hun schoolwerk.
Ook houd ik van leuke grapjes en gezelligheid en heb
er plezier in om op te passen. Heeft u nog iemand
nodig? Informeer mij dan via: telefoon 06-81670594
of mail naar nienke31072002@gmail.com.
Groetjes, Nienke de Wit

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Vlaamse Gaai
’n Friet met mayo of met pickalille
’t klinkt niet al te fraai
geen vogel die het eten wil
alleen de… Vlaamse Gaai.
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VIP trip met de...
Kameel
Op 4 juni mochten Co Teijken en
zijn zoon Richard de laatste rit van
de Kameel meemaken, één van de
oudere treinen van de NS. Aanleiding was het interview over zijn
treinenhobby dat maart jl. in Rond
het Hofke stond. Via zijn zoon was
het artikel bij het Spoorwegmuseum
in Utrecht terecht gekomen. Op de
bewuste 4 juni stapte Co met zijn
zoon in Haarlem in de Kameel voor
de afscheidsrit naar het Spoorwegmuseum. Co had een prachtige plek
voorin de Kameel en naast hem zat
oud-dj Erik de Zwart. De machinist
van de kameel bestuurt de trein
bovenin vanuit de ’bult’. Vanuit
Haarlem reed de trein via Beverwijk,
Uitgeest, Wormerveer, Zaandam,
Amsterdam Sloterdijk naar Amsterdam CS. Hier stapte iedereen even
uit en werd er door reizigers op het

perron gretig van de gelegenheid
gebruikt gemaakt om foto’s te maken. Langs het hele traject stonden
treinliefhebbers te fotograferen.
De machinist toeterde uitbundig
voor alle belangstellenden! De
gasten in de trein werden voorzien
van hapjes en drankjes. Ook was
er pers aanwezig. Op SBS is er die
avond nog een item over uitgezonden. De route werd vervolgd
via Weesp, Hilversum, Hollandse
Rading en daarna de aftakking naar
het Spoorwegmuseum. De Kameel
werd hier met veel toeters en bellen ontvangen en kreeg een plek
naast de personentrein de Blauwe
Engel. Beide treinen zijn in 1954
gebouwd bij treinenbouwer Allan in
Rotterdam. In 1982 reisde de band
Queen met deze trein van Amsterdam naar Leiden voor een optreden.

Kameel langs afbuigend spoor richting Helmond
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Erik de Zwart heeft Freddie Mercury
geïnterviewd tijdens deze rit. De
Kameel is gebouwd in 1954 als
inspectietrein van de NS en heeft in
zijn ’loopbaan’ belangrijke gasten
vervoerd. Directies van bedrijven,
vorsten en staatshoofden hebben in deze prachtige trein mogen
reizen. De Kameel heeft ook als
reclametrein voor AVRO’s toppop
dienst gedaan. Vanaf 1970 is hij
als huurtrein ingezet. De Kameel
kan nu bewonderd worden in het
museum, maar zal vast nog eens
een nostalgische rit maken over ons
spoorwegnet. Houd het in de gaten!
Co heeft samen met zijn zoon
genoten van deze fantastische dag
die hem als het ware in de schoot
geworpen is.
Ans Verheijen

De kameel (NS 20) naast de Blauwe Engel (NS 41)

momenten met
Hart, ziel en handen
„Heimwee naar mijn geboortegrond”

In de jaren daarna komen moeder
en dochter Anne regelmatig over en
ervaringen lokken: Een leven opstrijken neer bij familie. Natuurlijk
Anne: „Als ik nu niet kom, kom ik
te laat, nog één keer wil ik naar mijn bouwen met nieuwe mogelijkheden maken zij ook toeristische uitstapjes
naar Kinderdijk, Den Bosch of naar
geboorteland om afscheid te nemen voor hun kinderen en voor henzelf.
Vanuit de bus – de hele familie gaat ’De Nachtwacht’ en kopen jonge
van de grond en om mijn familielemee om afscheid te nemen – zien ze klare in een delfts blauw kruikje.
den nog één keer te zien.”
de gevolgen van de watersnoodramp. Maar het eigenlijke doel van hun
Regelmatig stuur ik een mailtje naar De bootreis van 9 dagen op het pas- overkomst is het elkaar ontmoeten,
het voelen wat het is om bij elkaar
onze familieleden in Canada met een sagiersschip ’De Grote Beer’ brengt
hen naar Halifax.
te zijn.
update van het laatste wel en wee.
De reactie van ons nichtje Anne zegt
Aanvankelijk blijft het contact tusVoor het laatst kwam Anne in 2013.
voldoende, en de vraag om weer te
kunnen rekenen op onze gastvrijheid sen Canada en Brabant beperkt tot
Nu, na het overlijden van haar
brieven en het uitwisselen van foto’s moeder en het af moeten geven van
is natuurlijk overbodig. Ze weet dat
of een enkel telefoongesprek.
haar broer, roept Brabant weer. „Nu
ze welkom is, zoals de laatste keer
In 1967, rond hun 25-jarige bruiloft kunnen we elkaar weer zien, nu kan
nu zes jaar geleden.
komen vader en moeder over met
Inmiddels zijn haar beide ouders
het nog.”
overleden en heeft ze haar jongere
hun zoon. Halverwege de jaren 80
Wij, Anne en onze familieleden, zijn
broer kunnen begeleiden tijdens zijn komen vader en moeder enkele keweer samengekomen, we hebben
ziek-zijn en overlijden. Dan realiren over om hun broers en zussen te oude en recente foto’s bekeken, we
seert zij zich dat ook in Tongelre en
ontmoeten. In de jaren negentig gaat hebben gebuurt en weer de graven
Brabant de klok doortikt.
Anne mee. Dan ervaart zij hier het
bezocht, we hebben gelachen en
Anne landt op Schiphol, komt via
leven in familieverband: ze ontmoet tranen weggepinkt. Op het Canadese
een andere ’gate’ dan verwacht naar de ooms en tantes en ervaart de
oorlogskerkhof aan de Zevenheuveband met neven en nichtjes. Daarbuiten, weet mij te vinden, tikt op
lenweg luisterden we naar ’The Last
naast gedenken zij samen ook ieder Post’. De familiebanden zijn weer
mijn schouder en... „Here I am!”
die weggevallen is.
aangehaald.
Eind februari 1953 vertrekken haar
Inmiddels is zij en ook haar broer
ouders naar Canada met hun drie
en zus genaturaliseerd en geïncultu- Ook al is ’home-sickness’ niet te
kinderen 5, 7 en 9 jaar jong. Emigre- reerd Canadees. Hun kinderen staan genezen, toch kunnen we ermee
ren, waarom eigenlijk? Twee broers midden in het leven en ook zij zijn
leven dat ieder zijn eigen weg gaat.
van vader waren enkele jaren tevoren trots op de geschiedenis van hun
De band binnen onze familie geeft
naar Canada overgestoken en hun
Canadese landgenoten.
ons volop energie
Door Wim van de Wiel

Passagiersboot De Grote Beer

Aankomst van Anne in Halifax
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EEN HOOFD VOL!

Luchtige lokken

om te dansen, sporten, flirten, shoppen en chillen!

Dit wordt werkelijkheid met een prachtige haarverlenging en/of
volume van onze wefts of extensions. De techniek die we gebruiken
is ook geschikt voor dun, fijn haar, het zit namelijk plat tegen het
hoofd. Het haar blijft 2 maanden zitten en is 10 maanden
herbruikbaar. Van der Heijden kappers kiest alleen voor
onbehandeld 100% natuurlijk haar. Deze door ons zorgvuldig
uitgeselecteerden Double Drawn Remy Haar Wefts zijn van
sublieme kwaliteit (geen klit, geen pluis, geen kleurverlies).
De trendy en mode bewuste vrouw van
vandaag kiest dan ook voor een
zorgeloos draagcomfort
met Royalty Hairextensions.

’t Hofke 137 | Eindhoven
040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl

DONDE
RD
AVOND AG
TO
20.00 UU T
R
OPEN!

Tongelrese
Natuurwijzer
De eerste en derde zaterdag van
de maand natuurwerkochtend
Nu de hele wereld eigenlijk op
zijn kop staat met betrekking tot
klimaat, koude oorlog en voedselschandalen, waar de politiek en
multinationals zeg maar gerust
niets mee doen of veel te weinig,
en dan vergeet ik ook nog robots
die het straks van de mens gaan
overnemen, moeten we zeker niet
vergeten te genieten van wat er in
onze nabije omgeving in de natuur
te beleven valt. En als bewoners
moeten we er eigenlijk alles aan
doen om dit te behouden en zelfs
proberen uit te breiden.
Elke eerste en derde zaterdagochtend van de maand kun je aansluiten om mee te gaan werken in
en voor de natuur bij de natuurwerkgroep van ’t Wasven; de start
is om 9.30 uur en het eindigt om
12.15 uur. Dus als je ook een keer
mee wilt helpen aan een mooiere
leefomgeving, schroom je niet.
Statig lopen tussen de koeien
Je ziet ze steeds weer opnieuw,
dan op de Loovelden of op de
Urkhovense akkers en dan weer in
de Zeggen. Laatst ook weer op de
weides van de Bogten: ooievaars!
Het is altijd weer een leuke ontmoeting. Statig lopen ze tussen de
koeien op zoek naar insecten en
als er gras wordt gemaaid lopen ze
achter de tractor aan, want tussen
het hoge gras zit natuurlijk ook
heel wat lekkers waar ooievaars
van houden. Wonen doen de ooievaars rond Dierenrijk en weer was
er een nest te zien op een spoorboog richting Gulbergen.
Op verschillende locaties in

Foto Saskia Menger

Tongelre staan nestpalen om de
ooievaar een kans te geven dichter
in onze buurt een broedgeval groot
te brengen.
Voedselbank voor vlinders
Dit jaar waren er veel vlinders op
de vlinderstruiken te zien. Vooral
veel distelvlinders en atalanta’s,
maar ook koolwitjes en gehakkelde aurelia’s.

De vlinderstruik verspreidt een
heerlijke geur in de omgeving.
Meer dan 30 vlinders fladderden
rond de struiken op het schoolterrein van het Lorentz in het
Wasvengebied en smulden van de
nectar uit de bloemen.
De vlinderstruik is een ware voedselbank voor vlinders en andere
bloembezoekende insecten.
Als deze kan uitgroeien tot een
flinke struik, dan kun je met weinig moeite zomaar een aantal vlinders naar je tuin lokken. Je moet
er eigenlijk gewoon een sport van
maken om zoveel mogelijk vlinders je tuin te laten bezoeken.
Ik zou dus zeggen: „Plant allemaal
een vlinderstruik in je tuin als dat
mogelijk is.”
De struiken zijn klimaatbestendig
en te verkrijgen in allerlei soorten
en maten bij één van onze tuincentra in Tongelre.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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verenigingen
Aan het woord
Vlooienmarkt/Open Dag Scouting
Doornakkers
Aan de Urkhovenseweg wordt ook
dit jaar weer een Vlooienmarkt
en Open Dag gehouden en wel op
zondag 6 oktober a.s. bij Scouting
Doornakkers.
Vanaf 11.00 uur gaan de poorten
open voor de Vlooienmarkt (1e uur
met een entree van € 1,-, daarna
gratis) en om 12.00 uur begint de
Open Dag.
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Ben je tussen de 5 en 23 jaar en
zoek je de meest uitdagende, sportieve, leerzame, plezierige hobby
en ook nog een hecht contact met
leeftijdgenoten, dan is scouting vast
iets voor jou. Kom dan op zondag
6 oktober naar onze Open Dag en
beleef het zelf eerst eens.
Bent u op zoek naar leuke, mooie
of verrassende 2de hands spullen,

kom dan kijken op onze vlooienmarkt. Netjes gecontroleerde en
uitgesorteerde spullen, inclusief
kleding en kleine meubelen, liggen er voor scoutingvriendelijke
prijzen te koop. En daarmee steunt
u ons als vereniging om de jeugd
het mooie scoutingspel te kunnen
blijven aanbieden.
Kortom, redenen genoeg om u
zondag 6 oktober te mogen begroeten aan de Urkhovenseweg 27 in
Eindhoven. Tot dan!

„Oh zomerkamp, wat was je mooi!”
Wanneer de temperatuur daalt
en de blaadjes van de bomen
beginnen te verkleuren, is het
extra fijn om terug te blikken
op de mooie zomerkampen die
in juli hebben plaatsgevonden.
Het zomerkamp is voor Scouting Doornakkers dé afsluiting
van een mooi scoutingseizoen,
waar door zowel de kinderen
als de stafleden naar wordt
uitgekeken. De kinderen vragen zich al weken van tevoren
af wat ze allemaal gaan doen.
De stafleden zijn al maanden
bezig met het bedenken van een
sprekend thema en originele en
leuke activiteiten. Wat gaat daar
een hoop tijd in zitten! Maar
de beloning voor al dit werk zit
hem in de enthousiaste kinderen en de mooie verhalen die
we terughoren via de ouders.
Onbetaalbare herinneringen!
Hieronder een greep uit de vele
herinneringen die gemaakt zijn:
„Dag 1 van het zomerkamp:
het bed van een Kabouter in
elkaar zetten. Samenwerking en
communicatie voor het stafteam, maar des te belangrijker
de leuke scène voor de kinderen. Wanneer er lachjes op de
gezichtjes komen, weet je dat zij
het naar hun zin hebben! Wat

hebben we genoten met z’n allen en wat was het gezellig”.

dag verder te spelen. Maar toen
gingen we naar huis en is die
wedstrijd nooit uitgespeeld”.

„Het maken van 40 vlechtjes
in de haren van de kinderen en
daar anderhalf uur mee bezig
zijn”.

„In 7 dagen de wereld rond.
Is dat mogelijk? Jazeker! Dat
hebben de Gidsen tijdens het
afgelopen zomerkamp bewezen.
Zo hebben zij Europa, Australië,
Noord- en Zuid-Amerika, Afrika
en zelfs Antarctica een bezoekje
gebracht. Met het speciale vliegtuig zijn zij van werelddeel naar
werelddeel gereisd en hebben zij
de nodige kennis en gewoontes
van de verschillende werelddelen opgedaan door middel van
uitdagende spellen, leuke uitjes
en spannende tochten. Natuurlijk was er gedurende het kamp
ook voldoende tijd om gezellig
te chillen, bij het kampvuur te
zitten en heel veel lol te hebben”.

„De Esta’s zijn op circuszomerkamp geweest in Eersel.
Op een avond tijdens het eten
waren ze zo luidruchtig, dat
de staf zichzelf niet meer kon
horen denken. We hebben toen
een wedstrijd ’communiceren
zonder geluid’ gedaan. Aan het
eind van de avond waren er nog
3 kinderen en 2 stafleden over
die niets gezegd hadden. Tijdens
de bonte avond lag de wedstrijd
stil met het plan om de volgende

„De Bevers hebben een speciaal
zomerkamp gehad. Ze waren
uitgenodigd door een echt
indianenopperhoofd om hem en
zijn indianenstam te helpen. Ze
moesten Moeder Aarde tot rust
brengen door de 4 elementen
(lucht, water, vuur en aarde) te
bedwingen. Na 3 zware dagen
is dit uiteindelijk gelukt en
mochten ze de hoofdtooi van
het opperhoofd mee naar huis
nemen”.

„Van een hike met Indianen,
een sportdag met een gestoorde
sporter, een chef die alleen maar
snoep uitdeelde, een zwemmascotte die zwemles gaf, de apple
crumble van Petra tot de gekke
bekken van Valerie. Het was een
zomerkamp om boeken over te
schrijven en waar de staf maar
al te graag op terug kijkt”.
„Lieve kinderen die zeggen dat
je het aller lekkerste kookt,
voornamelijk de toetjes”.
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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

Algae Peeling

Algae Peeling
biedt oplossingen voor huidproblemen als:
• Acne & vette huid
• Overmatige pigmentatie & levervlekken
• Rimpels & preventieve werking
• Couperose & rosacea
Normaal 2 75.nu met kennismakingskorting

2

55.-

happiness for your skin

Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven
Telefoon 06 - 45 28 85 56
www.happyskin.nl

Uitnodiging Roosevelt-diner 2019
Laat deze mogelijkheid niet aan
u voorbijgaan!
Een fantastisch diner met super
interessante veilingitems en ondertussen zorgt u ervoor dat de
jongeren met een beperking ook
in de toekomst het dak boven hun
hoofd behouden.
Diner
In samenwerking met Sterrenrestaurant De Karpendonkse Hoeve
zijn we er weer in geslaagd
om een geweldig diner samen te
stellen. Achter elk gerecht zit een
apart verhaal. Wat is leuker
dan bij alles wat op tafel verschijnt
het hoe en vooral het waarom te
horen? Geheel verzorgd
inclusief drankarrangement.
UITNODIGING

2019
Zondag 29 septembvanerde
Roosevelt-diner ten gunste
President Roosevelt
Eindhovense scoutinggroep

Veiling
Ook dit jaar weer veel verschillende en bijzondere veilingitems.
Tuinonderhoud, lunch met de
burgemeester, schilderijen, bijzondere items, en nog veel meer. Laat
u verrassen!
Waarvoor
Onze scoutinggroep met haar
vrijwilligers (uniek in zijn soort) is
bedoeld voor jongeren met een
lichamelijke beperking. Onze
leden, in de leeftijd van 7 t/m 21
jaar komen uit Eindhoven en
verre omgeving. De villa is hun
thuishaven voor spel en ontspanning. Zij verdienen een veilig dak
boven hun hoofd.

van 16.00 tot 21.00 uur.
Waar: De Karpendonkse Hoeve
Sumatralaan 3,
5631 AA te Eindhoven.
Wie:
Voor iedereen die de scouting
Roosevelt een warm hart toedraagt.
De Pres. F.D. Rooseveltstichting
heeft geen winstdoelstelling en is
afhankelijk van donaties, giften en
sponsoring. De Pres. F.D. Rooseveltstichting heeft een ANBI status.

Inschrijven voor het
Roosevelt-diner
Uw inschrijving graag voor
22 september 2019 verzenden
naar kvv@onsnet.nu. Vermeld
het aantal personen, uw naam,
bedrijfsnaam, telefoonnummer en
mailadres. De kosten bedragen
Waarom
€ 90,- per persoon.
De villa van scouting Roosevelt
U maakt vervolgens het totaalbiedt onderdak tijdens de weeken- bedrag (aantal x € 90,-) over op
den en overige verblijf. Juist
rekeningnummer:
het dak is na vele jaren aan
NL29 RABO 0151 3865 60 t.n.v.
vervanging toe. Mede door de
Pres. F. D. Rooseveltgroep onder
opbrengst van dit diner kunnen we vermelding van ’Roosevelt-diner
gaan voor: een noodreparatie, of
29 september 2019’.
een volledig nieuw duurzaam dak.
Na ontvangst van uw inschrijving
Het is aan u!
en uw betaling is /zijn uw
Wanneer:
plaats(en) gereserveerd.
zondag 29 september
Dresscode: casual chic

Musicalacteurs gezocht j/m
én volwassenen
Op 8 september jl. is Stichting
Koorstelling met het maken van
een nieuwe musicalproductie
gestart: PETER PAN.
Er zijn rollen voor jongens en meiden (8 tot 18 jaar) en voor volwassenen.
De musicallessen worden gegeven
door Jenneke Wouters en Siep
Glastra van Loon (van Musicallaround). Dus heb je een passie voor

zingen, dansen en acteren en wil
je schitteren in een echte musical
productie, dan is dit je kans!
Iedereen kan vanaf nu aansluiten.
De musicallessen worden gegeven
op Basisschool De Boog,
Koudenhovenseweg Zuid 202.
Meer info: www.koorstelling.nl
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Koningschieten Sint-Catharinagilde
Tongelre
Het is weer zover, zondag 22
september aanstaande vindt op het
schietterrein ’Catharinahof’ aan het
Wasvenpad het driejaarlijkse koningschieten plaats. Hier zal Peter
van Kuijen zijn titel moeten verdedigen. Gezien het aantal gegadigden
voor de titel, zal het een spannende
strijd worden.
Ook zal deze middag geschoten
worden voor de titel burgerkermiskoning 2019. Iedere inwoner van
Tongelre kan hieraan meedoen en
proberen de titel te bemachtigen.
Voor het gilde begint deze dag met
een dienst in het gildehuis, waarna
alles in gereedheid wordt gebracht
voor de grote strijd.
Hoe gaat het in zijn werk?
Voordat het gilde zich naar de

schutsboom begeeft, stelt zij zich
in vol ornaat op buiten het schietterrein.
De meegedragen koningsvogel
wordt aan de koning overhandigd
en hij verzoekt de schietleider deze
op de spil van de schutsboom te
plaatsen. Hierna trekt het gilde
driemaal om de schutsboom en
blijft bij de schutsboom staan.
De plaatsvervangend regerend deken verzoekt de koning zijn schuld
in te lossen, met het schenken
van een koningsschild. Als dit is
gebeurd, bedankt hij de aftredende
koning voor de bewezen diensten en
ontdoet hem van het koningsvest en
de scepter. Hij hangt het koningsvest onder de schutsboom.
De kapitein roept dan luidkeels:

Sint-Nicolaasvereniging Sint-Martinus

„Het koningschap van het SintCatharinagilde Tongelre staat open,
de strijd om de nieuwe koning kan
een aanvang nemen.”
Het gilde verlaat de schutsboom en
wordt ontbonden. Door het trekken
van nummerlotjes uit de gildehoed
wordt de volgorde van het schieten
bepaald, hierna begint het koningschieten.
Als de nieuwe koning is geaccepteerd, volgt de installatie op de
gildeweide en is er gelegenheid tot
feliciteren.
Hierna begint de wedstrijd om de
trofee ’Koning der Koningen’ voor
oud-koningen.
Het Sint-Catharinagilde Tongelre
nodigt jullie van harte uit om dit
alles eens mee te maken.
Het middagprogramma begint om
13.30 uur.

een rondgang door de wijken kan
maken. Voor meer informatie over
onze activiteiten, zoals een globaal
Beste buurtbewoners,
Ook kunnen wij u mededelen dat
tijdschema van de rondgang of
Ook dit jaar zal Sint-Nicolaas onze de ledencollecteurs in oktober
meer informatie over de mogewijken weer bezoeken.
weer actief zullen zijn in de wijk.
En wel op de volgende data:
De collecte wordt zoals gewoonlijk lijkheid om de Sint bij u thuis op
bezoek te laten komen tijdens
huis aan huis gehouden.
zaterdag 23 november de wijken De ledencollecteurs kunnen op uw pakjesavond, kunt u op onze
’Karpendonk’ en ’Koudenhoven’
verzoek een vergunning en hun
website terecht: www.sinterklaasen de wijk ’Beauregard’ aan de
legitimatiebewijs tonen.
vereniging-tongelre.nl.
Tongelresestraat.
Hierbij willen wij ook alle donaOp zaterdag 30 november het
teurs bedanken voor de steun,
Met vriendelijke groeten
oude gedeelte van Tongelre rond
die het ons mogelijk maakt dat
namens het bestuur
de Sint weer op twee zaterdagen
D. Vermeulen Secretaris
de Sint-Martinuskerk.

Motto: nostalgie van weleer,
door Tongelre alweer
Hierbij een foto van SSN Stoomlok, die op
maandag 8 juli 2019 om 13.00 uur Tongelre
passeerde.
Deze kwam vanuit Duitsland via Venlo en
Eindhoven ging hij richting Rotterdam.
Groetjes,
Co Teijken
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foto-impressie
vrijwilligersmiddag
Bedankje aan alle vrijwilligers van rond ’t Hofke op 24 augustus 2019

Foto’s: Jan Bruin
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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

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

de Tongelrese
Keuken
Ovenpannetje met scampi’s en prei
Voor 4 personen (hoofdgerecht)
Ingrediënten
* 20-24 kleine ongepelde scampi’s (diepvries)
* 2 preien
* 1 sinaasappel (bio)
* 1 sjalot
* 1 teentje knoflook
* 3 dl kookroom
* 1,5 dl droge witte wijn
* 2 eetlepels sinaasappellikeur (bv. Grand Marnier)
* 4 eetlepels olijfolie
* 1 dl visfond (van een visbouillonblokje)
* 1/2 blokje kippenbouillon
* 1 mespunt paprikapoeder
* 1 mespunt kerriepoeder
* peper en zout
Voorbereiding (25 minuten)
- Pel de ontdooide scampi’s en verwijder, indien nodig,
het darmkanaal.
- Snipper de sjalot en knoflook fijn.
- Rasp de schil van de sinaasappel (1-1,5 koffielepeltje)
en pers de sinaasappel.
- Snij het wit en wat groen van de preien in ringen, was
deze en laat uitlekken.
Bereiding (35 minuten)
1 Verhit 1 eetlepel olijfolie in een pan. Voeg de fijngesnipperde sjalot toe en bak glazig.

2 Blus met de witte wijn, de visfond en het sinaasappelsap. Voeg het halve kippenbouillonblokje toe.
Breng aan de kook en laat het ± 15 minuten inkoken
tot er 1-1,5 dl vocht overblijft.
3 Verwarm de oven voor op 180°C.
4 Verhit ondertussen 2 eetlepels olijfolie in een pan en
bak de knoflook glazig. Voeg de scampi’s toe en bak
deze gedurende 1 minuut aan iedere kant. Kruid met
het paprika- en kerriepoeder, peper en zout.
5 Haal de pan van het vuur, giet de likeur over de garnalen en flambeer. Neem de garnalen uit de pan.
6 Verhit in dezelfde pan 1 eetlepel olijfolie en stoof de
preiringen 5 minuten. Kruid een beetje met peper en
zout.
7 Voeg intussen room en sinaasappelrasp toe aan de
saus. Breng eventueel op smaak met peper en zout.
8 Verdeel de prei over de ovenschaaltjes en schik er 5-6
garnalen op. Verdeel ook de saus over de schaaltjes.
Zet ze 15 minuten in de voorverwarmde oven en
serveer ze daarna meteen uit.
Heerlijk met warm stokbrood of een verse pasta.
Het is even doorwerken maar de gasten aan tafel blijven terugkomen.
Eet smakelijk
Clasine en Jack

Afscheid vrijwilliger Sint-Martinuskerkhof

Na 23 jaar trouwe dienst heeft
Anton van de Nobelen een punt

g ezet achter zijn vrijwilligerswerk
voor het oude kerkhof Sint-Martinus. 31 juli hebben we in het KWC
afscheid van Anton genomen en
werd hij door zijn collega’s en het
bestuur van Calixtus in het zonnetje
gezet. Trees Verhulst verwoordde
zeer goed wat een enorme bijdrage
Anton in die afgelopen 23 jaar heeft
geleverd met als extra’s dat hij
altijd een goed humeur had en zeer

behulpzaam was. Wij missen hem
iedere week op maandagochtend
want hij was de grote opruimer
onder ons.
Mocht u belangstelling hebben om
vrijwilliger te worden op het oude
kerkhof van Sint-Martinus dan kunt
u informatie inwinnen bij Trees
Verhulst, tel. 2812920.
Muriel Alblas
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Eindhovens Muziekcollectief 100 jaar:
het uniform
Voor u is het vast een vertrouwd
beeld: de harmonie in uniform die
de avondvierdaagse binnenhaalt of
aubades speelt bij Koningsdag. Maar
waarom eigenlijk een uniform?
2019 is het jubileumjaar van het
EM en gedurende dit jaar besteden
we aandacht aan de geschiedenis
van onze vereniging. Dit keer: het
uniform. Zoals u misschien weet,
is het Eindhovens Muziekcollectief
ontstaan uit meerdere harmonieën,
waaronder een bedrijfsharmonie en
een burgerharmonie. Dit verschil is
belangrijk waar het de uniformen
betreft. Voor de oude PTT-harmonie
geldt dat zij als bedrijfsharmonie
al vanaf de start over uniformen
beschikten, het orkest had immers
ook een representatieve functie en
de PTT financierde de hoge kosten.
Bij burgerverenigingen zoals De
Eendracht was in het algemeen geen
geld voor dure uniformen. Aanschaf
van uniformen was en is namelijk
een kostbare zaak. Toch vond men
het belangrijk om er als een eenheid
uit te zien. In 1951 is een uniformenfonds in het leven geroepen en
werden er activiteiten georganiseerd
om dit fonds gevuld te krijgen.
Uiteindelijk werden in 1953 de
uniformen besteld. In 1965 moesten de pantalons dringend worden
gereinigd(!) en moesten ze smaller
gemaakt worden. Dit vermaken van
uniformen is aan de orde van de dag.
Er wordt namelijk een groot aantal in
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één keer aangeschaft. Nieuwe leden
krijgen een uniform dat over is en dus
niet op maat is gemaakt. Hiervoor
gingen we vroeger naar Crooijmans
in Nuenen. De oude meneer Crooijmans vermaakte zelf de pakken. Hij
deed dit heel zorgvuldig en precies
op maat. Het was dus raadzaam de
buik iets uit te zetten bij het passen
omdat je anders het gevaar liep later
erg strak in de broek te zitten. Het op
maat maken had wel zijn grenzen:
op het verzoek van één van de leden
om het vestje getailleerd te maken en
daarmee iets flatteuzer ging hij toch
echt niet in.
De historie van uniformen van de
PTT harmonie wordt gekenmerkt
door alle fusieperikelen en naamswijzigingen. Dit had vele wisselingen van
uniformen als gevolg en een wel heel
speciale vermaakklus: bij de splitsing
van KPN en de post moest het groen
van KPN uit de uniformen worden
gehaald en vervangen door het rood
van de post.
Tegenwoordig wordt het uniform
bijna niet meer gedragen. Het binnenhalen van de avondvierdaagse is
vervangen door een zittend concert
bij het Oude Raadhuis. Het uniform
dragen we enkel nog bij de aubades
die we geven ter ere van Koningsdag.
Dan dragen we het oude PostNLuniform. Dat past wel helemaal bij
de gelegenheid: dit uniform heeft
als basiskleur zwart en heeft veel
oranje accenten, de kleur van PostNL,
zoals op de mouw en in de bies van

de broek en natuurlijk het geheel
oranje vest dat onder het jasje wordt
gedragen.
Concert Kiosk
Op 15 september hebben we een
middagvullend programma op de
Van Doorne-kiosk in het Stadswandelpark. Van 14.00 tot 17.00
uur treden de samenspelgroep, de
slagwerkgroep en het harmonieorkest
op, zowel afzonderlijk van elkaar als
gezamenlijk.

onverwachts Bezoek
naar ons en natuurlijk zwaaiden
wij vriendelijk terug, met zo’n blik
naar elkaar van, wie zou dat zijn,
ken jij hem? Dan horen we iets en
kijken over onze schouder en wat
zien we... ...een hele kudde schapen
loopt de Merckthoef op, misschien
50, misschien wel 100, maar
superleuk om te zien! De schapen
liepen er ook alsof ze dit dagelijks
deden. Iedereen ging natuurlijk met
telefoons in de weer om foto’s te
maken, geweldig! Via het verbindingsstraatje naar ’t Hofke, verdwenen ze richting Raadhuis. Waar ze
vandaan kwamen en waar ze heen
gingen, dat vertelt het verhaal niet.
De een zei dat ze bij het Floraplein
gezien waren en de ander wist te
Niks bijzonders zou je denken, tot- vertellen dat ze via de voetgangersbrug, richting de Bochten liepen.
dat er een man in een fluoriserend
jasje, samen met zijn hond, langs
Voor ons was het een hele leuke
kwam lopen. Hij zwaaide vriendelijk verrassing, al waren er nadien
Onverwacht bezoek tijdens het
Pleinfeest van de Merckthoef.
Op zondag 18 augustus, de laatste
vakantiedag van de schooljeugd,
was het op de Merckthoef even
spannend of het jaarlijkse Pleinfeest
wel door kon gaan. Er was regen
voorspeld, maar rond 12 uur zou
het droog zijn, dus gaan met die banaan! De tent werd opgezet, lampjes, vlaggetjes en biertafels erin,
bloemetjes op de tafels en rond 2
uur kwamen de Merckthoevers naar
de tent om samen een welkomstdrankje te doen. Het programma
daarna? Gewoon gezellig een zelf
bereid hapje en drankje nuttigen en
bijkletsen met elkaar.

buren die de schapen niet gezien
hadden en dit pas geloofden toen ze
de foto’s zagen en de achtergebleven, natuurlijke bemesting.
Anneke van Esdonk
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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

adverteerder in de kijker
Happy Skin
Algae Peeling van Décaar
Deze unieke algen peeling van Décaar is gebaseerd op een combinatie
van algen, puur natuurlijke planteningrediënten en essentiële oliën.
Deze bijzondere peeling heeft de
werking om de huid van binnenuit
aan te zetten tot nieuwe celproductie. Dit betekent dat de huid in
zijn geheel intakt wordt gelaten en
de huid dus absoluut niet dunner
wordt. Het grote voordeel hiervan is
dat de huid niet extreem rood wordt
en zeker niet gaat vervellen. Doordat de peeling ook zijn uitwerking
heeft op de huidimmuniteit zal deze
ervoor zorgen dat alle problemen in
de huid worden genormaliseerd.
Waarom een Algea Peeling
Naarmate de huid ouder wordt
neemt de stevigheid en elasticiteit
af, waardoor er verslappingen en
rimpels ontstaan. Dit alles heeft
te maken met het feit dat elastine
en collageen in de huid afnemen.
De Algae Peeling is dan ook zeer
geschikt om toe te passen, omdat

het de productie van collageen en
elastine stimuleert, waardoor de
huid weer zal verstevigen.
Doordat de Décaar Algae Peeling
niet leidt tot het dunner worden
van de huid, is hij geschikt voor alle
huidtypen, zelfs voor de getinte en
de dunne couperose huid. Zowel
voor vrouwen als mannen, voor
gezicht en lichaam. Toepasbaar het
hele jaar door. De Algae Peeling kan
eenmalig worden ondergaan om
de huid een boost te geven, maar
kan ook als kuur worden ingezet.
Dit wordt sterk geadviseerd bij een
huid met wat meer problemen zoals
acné, couperose en pigmentvlekken.
Er worden drie behandelingen in
10 tot 14 dagen ondergaan. Dit om
ervoor te zorgen dat de werking van
de peelings over elkaar heen worden gelegd. Op deze manier krijgt
de huid een enorme stimulans tot
nieuwe celaanmaak en het normaliseren van de huidfuncties.
Daarbij is wel het advies om de
bijpassende producten thuis te

gebruiken om het resultaat zo goed
mogelijk te ondersteunen. Uiteraard
zijn de producten van Décaar ook bij
ons verkrijgbaar en via de webshop,
zodat we u een totaalpakket kunnen
aanbieden.
De Algae Peeling biedt oplossingen
voor huidproblemen als:
• Acné & vette huid
• Overmatige pigmentatie & levervlekken
• Rimpels & rimpels voorkomen
• Couperose & rosacea
Met vriendelijke groeten,
Jasper Lemmers

happiness for your skin

Contact
Jasper Lemmers
Urkhovenseweg 43
5641 KB Eindhoven
Telefoon: 06-45 28 85 56
E-mail: info@happyskin.nl
Internet: www.happyskin.nl
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
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.
’Witness’ (1985) is een spannende, maar ook romantische misdaadfilm.
Een Amish jongetje is getuige van een moord.
Om hem te beschermen duikt detective John Book
(Harrison Ford) met hem onder in de Amish gemeenschap. Dat is een streng conservatieve en geweldloze
samenleving van Duitse immigranten op het Amerikaanse platteland. Er ontstaat een verboden romance
tussen de politieman en de jonge moeder van het
jongetje die pas weduwe is geworden.

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.

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

Gezellige avond met film
en hapjes

Op vrijdagavond 18 oktober
organiseren we weer een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur.
We vertonen de film
Turks Fruit.

 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.
Ongeveer 40 kramen van particulieren, leuke spulletjes en lekkere hapjes, diverse attracties voor kinderen en volwassenen, de bar en het terras zijn open en
er is ook muziek! Kraamhuur: € 25.- per kraam en
een borg van € 5.- die je na afloop terugkrijgt.

reserveer
Nú je
kraam!
Liedertafel 

Op zondagmiddag 13 oktober van 14.00 tot 17.00
uur is liedertafel Santé uit Oirschot present in ’t Oude
Raadhuis. Een, twee, drie zing maar…! Misschien
zingt niet iedereen graag alleen, maar iedereen zingt
wel graag mee. Ja toch! Grijp je kans. Entree € 1.-.

 Meesterbrein Quiz

Vrijdag 25 oktober aanvang 20.00 uur. Welk team
neemt de titel over van team Ons Vrolijke Rikclubje?
Zaal open om 19.30 uur. Maximaal 12 teams van
6 vrienden, vriendinnen of buurtgenoten vanaf 18
jaar. Publiek en supporters zijn van harte welkom,
de bar is open. Inschrijven vóór 18 oktober per mail
aan raadhuis-activiteiten@kpnmail.nl, met naam
en leeftijd van alle teamleden én de gegevens van de
contactpersoon. Inschrijfgeld € 1.- per deelnemer.

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
activiteiten
in september
11 september Cook4U
De eerste na de zomer en waarschijnlijk daarom alweer
vol. Inschrijven voor oktober is nog mogelijk.
15 september Dahliashow in Orka
Het terras en de bar zijn dan open voor iedereen.
Kom gezellig langs en geniet van de dahlia’s en de
gezelligheid op zondag 15 september van
11.00 uur tot 17.00 uur. Goed te combineren met de
bevrijdingsmarkt bij het Oude Raadhuis.
29 september Wijkfeest Geestenberg
(dit jaar in de achtertuin van Orka)
Een middag met buren, gratis koffie, live muziek van
de Ramblin’Dog, The Swampdrifters en de wijk
muzikanten. Natuurlijk vele spelletjes voor wie wil en
de jaarlijkse Bingo! Om ca. 17.00 uur de buurtmaaltijd,
3 gangen voor €3,- p.p.!
Kortom, geen reden meer om niet even langs te komen!

voor op
de kalender
Zaterdagavond 12 oktober Vinylparty in Orka
Zaterdagavond 26 oktober Halloween in de
Geestenberg
(Wil je een post zijn? Mail naar info@orkacentrum.nl)
Zaterdagavond 14 december 2019 Club Noordpool
De coolste club van Tongelre.

Agenda
Woensdagmiddag
Elke woensdagmiddag tijdens ORKA Ontmoet
kunt u tussen 12.00 en 12.30 uur aanschuiven.
Een gezellige lunch voor slechts €3,-. U kunt alvast
inschrijven voor de lunch, zodat de vrijwilligers
een beetje 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.
Woensdagavond
Elke 2e woensdag van de maand om 19.00 uur
Cook4U. Jongeren koken vanaf 17.30 uur een
3-gangenmenu voor gasten. In de maand 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 klaarstaan! 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. Kijk op onze website voor meer informatie
www.orkacentrum.nl. Volg ons ook op Facebook:
Activiteitencentrum Orka en op instagram via orka
centrum.

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
uitgelicht
Dank aan alle sponsoren! Wordt vervolgd…
Vrijwilligers om het menu te bedenken, te koken,
muziek te verzorgen, bar te draaien, op te bouwen en
op te ruimen…..aan enthousiasme bij de vrijwilligers
geen gebrek, geweldig!
Maar zouden er ook gasten enthousiast zijn voor het
sponsorbuffet? Het was per slot van rekening ook de
WK-finale van het damesvoetbal...
Ja hoor, die kwamen en met velen! Van tevoren
werden er al ruim 30 kaarten verkocht. En omdat
de koks enthousiast hadden ingekocht en gekookt,
konden er op de dag zelf nog meer dan 10 mensen
extra mee-eten. Voor de sponsoropbrengsten super!
Het buffet en de bar hebben op die dag 750 euro
opgebracht voor de keukenspaarpot, een geweldig
resultaat!!

Dank aan IEDEREEN die erbij was (en zelfs later
hebben gedoneerd!). We zijn weer een stukje dichter
bij de nieuwe keuken. Op naar de volgende actie!
Maar we zijn er nog niet, dus we sparen verder.
Mocht u nog tips of actie ideeën hebben die bijdragen
aan een nieuwe gebruiksvriendelijke keuken voor
jong en oud, dan horen we die graag!
Via info@orkacentrum.nl.
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de leukste, mooiste, grootste en gezelligste
brei-en haakwinkel van eindhoven

Kindertherapie

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

Jongerentherapie

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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

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

OPEN

!

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

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

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

Gratis parkeren

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

buurt in Bloei
iedereen. Achter iedere voordeur
zit een verhaal én een talent.”
In de vorige uitgave van rond ’t
Hofke heb je kunnen lezen over
Buurt in Bloei. Met Buurt in Bloei
verbindt WIJeindhoven inwoners
met elkaar, maar ook met verenigingen, stichtingen en ondernemers. Deze maand laten we u
kennismaken met verbinders Alex
van de Rakt en Ruud van Heugten
uit het Buurt in Bloei team Tongelre/Centrum.

Ruud van Heugten
Volgens Ruud heeft ieder mens
uitdagingen en talenten: „Vroeger
werkte ik in de zorg. Ik ervaarde
toen al hoe belangrijk het is om
in te spelen op iemands mogelijkheden.
Waar krijg je energie van? Als ik
me richt op dingen die ik goed
kan, dan voel ik me krachtig en
zelfverzekerd. Dat gevoel gun ik

Wil jij ook iets betekenen voor je
wijk of heb je een idee om je buurt
nog mooier te maken? Dan horen
we graag van je.
Alex van de Rakt
06 – 290 756 84
alexvanderakt@wijeindhoven.nl
Ruud van Heugten
06 – 155 858 51
ruudvanheugten@wijeindhoven.nl.

Als ’verbinder’ richten zij zich
vooral op het leggen van contacten
tussen inwoners in Tongelre en
Centrum. Denk bijvoorbeeld aan
burenhulp of bijvoorbeeld samen
iets moois doen voor je eigen
buurt. Hieronder stellen zij zich
voor.
Alex van de Rakt
Alex woont en werkt in Eindhoven. „Ik weet dat mensen graag
iets doen voor hun buurt. Maar
buurtbewoners zijn niet altijd op
de hoogte van elkaars talenten,
vragen of interesses.”
„Ik ben al langer betrokken bij de
wijk Tongelre/Centrum, specifiek
in de buurt Geestenberg. Ik heb hier
al veel leuke ervaringen opgedaan.
Samen met mijn collega’s bellen we
aan om te horen wat er speelt in de
wijk en om talenten van inwoners
op te halen. Mijn overtuiging is dat
iedereen iets kan betekenen voor
zijn of haar buurt en dat we gelukkiger zijn als we elkaar helpen. Ik wil
hier graag als verbinder van Buurt in
Bloei aan bijdragen.”

Alex van de Rakt (links) en Ruud van Heugten
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kindervakantieweek
De Beuk
Het mysterie van de familie Beukbosjes
Het thema van De Beuk was dit
jaar ’Het mysterie van de familie
Beukbosjes’. De fictieve opa en oma
Beukbosjes waren overleden en de
notarissen kwamen bij de familie
om de erfenis te verdelen. Natuurlijk
ging dit niet zomaar en de familie
was erover aan het ruziën.
Op de maandag gingen de kinderen
op zoek naar de erfstukken van opa
in de garage. Ondertussen waren
de kinderen ook druk bezig met het
schilderen van het decor en met het
zagen en timmeren van meubels
voor in verschillende kamers.
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In de nacht van maandag op
dinsdag waren de erfstukken
gestolen en moesten de kinderen
ze weer gaan zoeken. Door spellen
te spelen konden ze een schatkaart
bij elkaar krijgen om de locatie
van de dieven te vinden. Op
locatie moesten ze verschillende
escaperooms ontcijferen om de
erfstukken terug te krijgen.
’s Avonds mochten de jongste
kinderen terugkomen voor de
disco. Ze mochten allemaal hun
mooiste kleren aandoen en werden
ontvangen met kinderchampagne.

Er was van alles te doen, van
schminken en glitter tattoos tot
een dansje wagen op de dansvloer.
Aan het einde werden er prijzen
uitgedeeld voor de beste dansers en
de beste kostuums.
Na dinsdag alle erfstukken weer 
terug te hebben gevonden, konden
ze op de woensdag eindelijk verdeeld
worden. Dit werd door middel van
Beukopoly gedaan (een beukvariant
van Monopoly). ’t Hofke was het
speelveld en de kinderen konden op
erfstukken bieden om deze voor hun
groepje te winnen.

Waar normaal de donderdag in het
teken stond van een uitstapje met
de bus, was het deze keer dichter
bij huis. Op het sportveld van het
Lorentz Casimir Lyceum was een
heus springkussenpark gemaakt.
Alle kinderen konden de hele dag
verschillende dingen doen.
Er stonden stormbanen,
een laserquestbaan, een
basketbalkussen, en verschillende
waterkussens. Ook waren er
popcorn en suikerspinnen te
verkrijgen. Na een drukke dag ging
iedereen weer naar huis, maar

mochten de oudere kinderen deze
keer in de avond terugkeren voor
het nachtspel.
Op vrijdagmiddag kwamen de
kinderen voor de laatste dag terug.
Er werden weer volop spellen
gespeeld om muntjes te verdienen
om zo het laatste erfstuk vrij te
krijgen. Dit was een grote kist met
allemaal kleine schatkistjes erin
(schatkist ijsjes). Deze dag mochten
de kinderen ook blijven eten en was
er een groot gezamenlijk diner met
de hele familie Beukbosjes.

Ze kregen soep, broodje worst en
als toetje een kleine vla/yoghurt
trifle. Na het eten was het tijd om
afscheid te nemen en werden de
vrijwilligers, onder groot applaus,
bedankt door de ouders.
Bedankt iedereen die deze week
mogelijk heeft gemaakt.
Voor meer informatie, bijvoorbeeld
om de sponsoren te bekijken,
ga naar onze facebook pagina:
facebook.com/kvadebeuk.
Nick Kemper
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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
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven
www.primera-eindhoven.nl

Monuta
Felix Timmermanslaan 2, Eindhoven
T 040 - 212 98 00 (24 uur per dag,
ook in het weekend)
I www.monuta.nl/eindhoven

www.primera.nl

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

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd 2

...even naar Primera

12-08-19 14:36

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

Atelierroute

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019.
Wederom bent u te gast in het atelier van beeldhouwer
Marti de Greef, ’t Hofke 111 in Eindhoven.
Dit keer met zeer recente beelden in brons, maar ook vroeger werk in diverse materialen. Eveneens laat hij werk zien
van diverse kunstenaars, ruimtelijk maar ook schilderijen
van favoriete Nederlandse kunstenaars... ...een persoonlijke
keuze! Wij hopen u weer te begroeten zaterdag 5 of zondag
6 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur.
De deelnemende kunstenaars aan de Atelierroute herkent u
aan de blauw-witte vlag.
Op www.atelierroute-eindhoven.nl vindt u Marti op nr. 203
op de plattegrond.
Creatieve groet, Marti en Christien
www.martidegreef.nl

Dutch Design Week
Van 19 oktober t/m 27 oktober is
het weer Dutch Design Week door
Eindhoven heen. Ook Sectie-C is
dit jaar één van de hoofdlocaties
van deze week. Negen dagen lang
openen meer dan 50 ontwerpers de
deuren van hun studio’s, zijn er exposities, workshops, pop-up horeca
en talks. Sectie-C is een bijzondere
plek waar zowel ontwerpers, als
wijkbewoners, als creatief Eindhoven elkaar ontmoeten.
Ook voor dit jaar zoekt de organisatie weer enthousiaste vrijwilligers! Ben jij gastvrij en lijkt het
je leuk om bezoekers wegwijs te
maken tijdens Dutch Design Week
op Sectie-C? Dan is een rol in het
kassa en hospitality team iets voor
jou! Er wordt gezocht naar vrijwilligers die het leuk lijkt om zich
meerdere dagdelen in te zetten voor
Sectie-C. Daarnaast zoekt Sectie-C
ook nog handige vrijwilligers die
het leuk vinden om hun handen
uit de mouwen te steken tijdens de
opbouw in week 42. Vrijwilligers
worden niet alleen onderdeel van
een gezellig en divers Dutch Design

komen, om zo overlast te beperken.
Sectie-C hoopt op jullie begrip.
Week team, maar krijgen ook de
hele week gratis toegang tot Dutch
Design Week op Sectie-C. Lunch en
avondeten worden verzorgd. SectieC maakt graag kennis met Tongelre
en lijkt het leuk om wijkgenoten in
het team te hebben! Heb je interesse? Mail de organisatie dan: ddw@
sectie-c.nl!
Door de werkzaamheden aan
’t Karregat zijn parkeerplaatsen
dit jaar beperkt voor de bezoekers
van Sectie-C tijdens Dutch Design
Week. Sectie-C adviseert bezoekers
zoveel mogelijk met het openbare
vervoer, de fiets of met de taxi te

Voor nu hoopt Sectie-C jullie in
oktober te mogen verwelkomen
tijdens een nieuwe editie van Dutch
Design Week!
Praktische informatie:
Openingstijden exposities: 11.00
tot 20.00 uur.
Openingstijden horeca: 11.00 tot
23.00 uur .
Toegang: tussen 11.00 en 20.00
uur enkel met een Dutch Design
Week passe-partout. Dit passepartout geeft ook toegang tot alle
andere DDW locaties.
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van de Geloofsgemeenschap
Protestantse kerkdiensten
 Zondag 15 september 10.00 uur
ds. Chris Mondt
 Zondag 22 september 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zaterdag 28 september 19.00 uur
Taizé viering
 Zondag 29 september 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide, Klein Vocaal
 Zondag 6 oktober 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide, Avondmaal
 Zondag 13 oktober 10.00 uur
ds. Petra Speelman, Jeugdkerk

verzamelt en in beweging zet. Nieuwe deelnemers
kunnen gerust aanschuiven.
Instuif
De eerstvolgende bijeenkomst van de Instuif in de
Ontmoetingskerk is op 2 oktober. De inloop is vanaf
10.30 uur en rond 11.00 uur wordt een onderwerp
besproken aan de hand van een powerpointpresentatie. De gesprekken zijn zeer geanimeerd, van
uiterst serieus tot een vrolijke noot. Welkom!

Vorming- en toerusting

In het kader van de samenwerking met de
Johanneskerk, de protestantse gemeente Son/
Breugel en Sint-Oedenrode worden er zes avonden
Tijdens alle kerkdiensten van 10.00 uur is er oppas
georganiseerd naar aanleiding van het gezamenlijke
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst
Jaarthema ’hoop doet leven en bewegen’. De startavond
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
vindt plaats op maandag 23 september. Het gaat
Jeugdkerk elke tweede en vierde zondag van de maand. dan over de Bijbelse profeten. Zij nemen het woord
op momenten dat veel mensen daar niet op zitten te
Volgende Taizéviering Ontmoetingskerk
wachten en doen dat op een manier waar lang niet
28 september, 19.00 uur
iedereen van gediend is. Hun woorden worden niet
Een Taizéviering in de tot kapel omgebouwde
direct als hoopvol ervaren. Vaak worden profeten
Consistorie ruimte. Een ingetogen viering van ongeveer gezien als voorspellers van de toekomst. Ze spreken
een half uur met meditatieve liederen, tekstlezing,
over dingen die kunnen gebeuren... Maar over welke
gebeden, lichtjes aansteken en stiltemeditatie.
toekomst spreken zij? Maandag 23 september 2019,
20.00 uur, Johanneskerk, Mercuriuslaan 1B, 5632 EE
Huiskamergesprekken
Eindhoven. Opgave bij: ds. Bert Jan van Haarlem (hij
De organisatie van de huiskamergesprekken is in volle zal de avond ook leiden), email: b.van.haarlem@tele2.
gang. Hopelijk geeft u (weer) gehoor aan de uitnodiging nl, tel. 040 2366339.
om mee te doen. Er zijn huiskamergesprekken voor en
Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan
na de jaarwisseling. De gesprekken sluiten aan bij het
contact op met Jaap of Linda Stooker.
Jaarthema ’hoop doet leven en bewegen’.

Vervolg Marcus

Ook dit seizoen houden we ons met de evangelist
Marcus bezig. De eerste avond wordt gehouden op
26 september om 20.00 uur. Dit kortste en oudste
evangelie bevat meer dan honderd vragen. Het boekje
lijkt één grote zoektocht naar een antwoord op de
vraag wie Hij toch is, die zoveel mensen om zich heen
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:

• Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30
uur.Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdag-morgen een Eucharistieviering om 9.00 uur en
daarna koffie/thee in het kerkwijkcentrum.
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1e en 3e zaterdag van
de maand om 19.00 uur met kapelaan.
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van
de maand om 19.00 uur met dominee.

Openingstijden KWC

• Op dinsdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.
• Na elke eucharistieviering kop koffie/thee en een
gezellige babbel.
Dopen:
14 juli: Freddy Ginev
Djelana Klokgieters
21 juli: Milly Santana Vasquez
Uitvaarten:
25 juli: Tonny van Doormalen–van den Heuvel 96 jaar
13 aug.: Lies Henraat 55 jaar.
Wij zijn ook nog op zoek naar een extra
medewerk(st)er voor het Kerkwijkcentrum, om ons
een helpende hand te bieden.

(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.
Contact Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
E-mail kwctongelre@parochiesintjoris.nl • Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC
040-2110467 (Parochiecentrum Sint-Joris) • Voor meer info zie www.parochiesintjoris.nl

Gastvrouwen/-heren gezocht

Elke zondagmiddag komen mensen uit de buurt gezellig bijeen in
’t Oude Raadhuis om een kopje
koffie of thee te drinken en een
praatje te maken. Als de koffie op
is en iedereen is bijgepraat wordt

er een spelletje gespeeld. Aan één
tafel rikt men graag, aan een andere
wordt gejokerd, Rummikub of Triominios gespeeld. We hebben nog
meer soorten spelletjes en er wordt
ook wel eens afgewisseld. Hierbij is

iedereen van harte welkom.
Vanwege ziekte en natuurlijk
verloop van het gastvrouwen/herenteam van de Zondaginloop van
’t Oude Raadhuis, zijn wij op zoek
naar enkele nieuwe vrijwilligers.
Als team werk je met z’n tweeën en
ben je ongeveer eens in de vier of
vijf weken van 13.00 tot 17.00 uur
aanwezig. Minder vaak aanwezig
zijn is ook mogelijk.
De taken van de gastheer/gastvrouw zijn onder andere de ruimte
gezellig maken, een praatje maken
met de gasten en hen van een hapje
en drankje voorzien.
De afwasmachine wast de kopjes en
glazen. Spreekt dit je aan, loop dan
eens vrijblijvend binnen.
Voor informatie:
’t Oude Raadhuis 281 17 37
(tussen 9.00 en 12.00 uur)
of M. Smits 281 16 55.
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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 scholen zijn inmiddels alweer een tijdje begonnen. Jullie krijgen allemaal te maken met het verkeer
op weg naar school. Ken je de volgende verkeersborden, die je mogelijk onderweg tegenkomt?

Heb je een beetje hulp nodig? Kijk dan op de site van
Veilig Verkeer Nederland. Succes.

A: Kijk hier is een erf.

B: Je moet hier lopen.

C: Pas op, een wegversmalling

D: Kijk hier is een tweerichtingsweg.

E: Rotonde, je moet de richting
van de pijlen volgen.

F: Je mag hier niet lopen.

G: Als je fietst moet je voorrang
geven aan alle voertuigen van
links en rechts.

H: Je moet hier rechtsaf.

I: Pas op, hier steken voetgangers
over.

J: Kijk hier is een zebrapad.

K: Kijk hier is een doorgang waar
jij als eerst mag als er iemand je
tegemoet komt rijden.

L: Als je fietst, moet je voorrang
krijgen van voertuigen van links
en rechts.

Oplossingen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stuur je oplossing met je naam, adres en telefoonnummer vóór 25 september naar de redactie
(Wijkblad rond ’t Hofke, ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of rondhethofke@gmail.com).
Onder de goede oplossingen wordt een prijsje verloot.
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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

Eindhoven 75 jaar bevrijd
Over enkele weken vieren we, zoals u wellicht wel weet, het feit dat
Eindhoven 75 jaar geleden bevrijd
is. Gedurende de week van 18
september vinden er verschillende
activiteiten plaats om de gebeurtenissen ten tijde van de oorlog
te herdenken en om de vrijheid te
vieren. Een van die activiteiten is
Liberation 040: het Eindhovense
bevrijdingsfestival.
Na een succesvolle eerste editie
vorig jaar, zal op zaterdag 21
september de tweede editie van
Liberation 040 plaatsvinden op het
18 Septemberplein in Eindhoven.
Naast de muzikale acts van onder
andere Gers Pardoel, Snelle, La

Fuente en Kav Verhouzer, zijn
er ook verschillende activiteiten
op het terrein te vinden om meer
bewustwording te creëren voor de
verschrikkelijke gebeurtenissen
tijdens de Tweede Wereldoorlog
en ten aanzien van het feit dat
vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is. Zo krijgen bezoekers
de mogelijkheid om één op één te
’speeddaten’ met jonge en oude
veteranen, zullen twee personen
die de Tweede Wereldoorlog van
twee tegenovergestelde kanten
hebben meegemaakt hun verhaal
met het publiek delen en zal ook
een vluchteling zijn beeld van vrijheid beschrijven. Daarnaast kun-

Arno’s Theater
Arno’s Theater gaat van start met twee aangrijpende
soloproducties over bijzondere thema’s. En als kerstknaller: De Cabaretpoel. Voor de (semi)professionals
onder u is er een inspirerende clownscursus Eitje van
de ClownsUniversiteit.
Het zwijgen van mijn vader - Desiree Hornikx
Verhalenvertelster Desiree Hornikx, muzikaal
begeleid door Kees
Verweij, vertelt over haar
vader die als militair
voor bijna drie jaar naar
Nederlands Indië vertrok. In haar jeugd lagen
de foto- en dagboeken
onder in een kast, goed
toegedekt en onzichtbaar. Niemand keek er ooit in. Zelf sprak hij er nooit
over. Jaren na zijn dood wordt het zwijgen eindelijk
doorbroken.

nen kinderen zich laten schminken
en zal er een oud oorlogsvoertuig
en een pop-up museum op het
terrein staan.
Om een zo groot mogelijk publiek
te bereiken, hebben wij momenteel
al verschillende kanalen ingezet
zoals een promotiefilmpje op de
LED-schermen van invalswegen
en op de markt en het station.
Verder zullen we te zien zijn op de
city beacons in de binnenstad en
lopen er verschillende Facebook
promoties.
Tenslotte nodig ik u uiteraard
graag uit om op zaterdag 21 september langs te komen op het 18
Septemberplein bij Liberation 040!

Entree € 12,50 met vroegboekkorting t/m 9 september. Vanaf 10 september reserveert u tegen de
normale prijs van € 15,-. Reserveren per mail aan
a.h@on.nl of via de site www.arnohuibers.nl (menu:
Arno’s Theater).
Eitje - ClownsUniversiteit
Arno’s Theater / Clownscursus Eitje
De nieuwe clownscursus in 2019 ’Eitje’ van
de ClownsUniversiteit
gaat van start!
Op 10 donderdagavonden werken cursisten aan het maken
van een clownsvoorstelling. Deze wordt
in Arno’s Theater te Eindhoven gespeeld. De cursus is
bedoeld voor mensen met spel- en/of clownservaring.

Data zijn: 3, 17, 24, 31 oktober (docent Eric van der
Steen), 7, 14, 21 november (docent Arno Huibers),
28 nov, 12, 19 december 2019 (docent Geert Niland).
Lestijden 19.30 uur tot 22.15 uur. De presentatie
In deze aangrijpende monoloog wisselen jeugdherinne- wordt in overleg gepland.
ringen en dagboekfragmenten elkaar af. De voorstelling
Zie voor inhoudelijke informatie
staat in het kader van Eindhoven 75 jaar bevrijd.
www.clownsuniversiteit.nl.
Arno’s Theater, Kalverstraat 11, Eindhoven. Datum
Of mail voor informatie naar
19 september 2019. Aanvang 20.00 uur.
info@arnohuibers.nl
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rondom de
Wasvenboerderij
De komende weken is er weer volop leuks te beleven bij
het Wasven. Kom en geniet van de verschillende dingen
die worden georganiseerd of geniet gewoon lekker van de
stilte en het buiten zijn. Graag tot ziens bij het Wasven!
Planning activiteiten juli/augustus
Expositie Sofie van Ek: ’Huiswerk’
World Cleanup Day 2019

t/m 29 oktober op de Overloop
21 september 9.30 uur in de Schop

Natuurthema-avond vleermuizen

27 september 19.00 uur in de Schop

Muziek met Smaak

29 september 13.00 uur Groene Hart
Wasven

Natuurwerkochtend

Expositie Sofie van Ek: ’Huiswerk’
Op de Overloop van de Wasvenboerderij worden regelmatig exposities gehouden. In de maanden
september en oktober zijn schilderijen van Sofie van Ek uit Nuenen
te zien.
Met haar allereerste expositie
’Huiswerk’ neemt Sofie bezoekers
mee in de diverse wereld van de
huizenbouw.
„Ik wil laten zien dat een alledaags
object, zoals een huis, meer kan zijn
dan wat met het blote oog zichtbaar

5 oktober 9.30 uur in de Schop

is. Gebruik een beetje inlevings- en
voorstellingsvermogen en je hebt
een totaal andere werkelijkheid.”
„Naast het gebruiken van aquarelpotloden en ecoline, werk ik ook
graag digitaal. Hier heb ik de mogelijkheid breed te experimenteren
zonder voorzichtig te moeten zijn.”
Op de locatie zijn door Sofie ontworpen ansichtkaarten te koop. De
tentoongestelde werken zijn ook
te koop. Voor meer info surf naar:
www.sofievanek.net.
 De schilderijen zijn te zien t/m
zondag 29 oktober tijdens de openingstijden van de Gasterij.
Tekenwedstrijd
Aan de tentoonstelling ’huiswerk’
van Sofie van Ek is ook een wedstrijd verbonden. Wij dagen leerlingen van de basisschool uit om, net
als Sofie, hun eigen fantasie te laten
werken om een tekening te maken
van een ’huis’. Om inspiratie op te
doen kom je natuurlijk eerst even
(onder begeleiding van een volwassene) kijken bij de expositie van
Sofie in de Wasvenboerderij.
 Je kunt tot 1 oktober je tekening inleveren of insturen aan
de Expositiegroep Groendomein
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Wasven (Celebeslaan 30, 5641 AG
Eindhoven).
Vermeld daarbij je naam, adres,
leeftijd, school en schoolgroep.
Bij de beoordeling maken we onderscheid in 4 groepen: leerlingen
van groep 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7
en 8 worden apart beoordeeld, dus
ook de kleinere tekenaars krijgen de
kans hun – aanstormend – talent te
tonen.
Het laatste weekend van de expositie (28/29 oktober) worden de
tekeningen die de jury als beste beoordeelt, bij de tekeningen van Sofie
opgehangen zodat iedereen die kan
komen bewonderen.
Wij zijn benieuwd wie de uitdaging
aanneemt en welke fantasierijke
tekeningen we kunnen laten zien
eind oktober!
21 september: World Cleanup Day
Het blijft helaas een terugkerend
probleem: zwerfafval! We komen er
in om op de wereld.
Het is de ’mens’ die er een zootje
van maakt. Overheden en multinationals durven geen beslissingen

te nemen om het te beperken, of
spelen samen onder een hoedje.
Daar schieten wij, de welwillende
burger dus, weinig mee op en we
zullen dus zelf de handen uit de
mouwen moeten steken.
World Cleanup Day is de grootste
wereldwijde opruimactie van het

jaar. In ruim 160 landen gaan we de
planeet een grote schoonmaakbeurt
geven. Nederland èn het Wasven
doen natuurlijk mee!
 Help je ook mee aan een schonere leefomgeving? We starten
om 9.30 uur bij de Wasvenboerderij. Bij genoeg deelnemers vergroten we het schoonmaakgebied.
Om 11.30 uur ronden we af met
koffie en iets lekkers.

festival is voor iedereen die zin
heeft in een gezellige, lekkere én
muzikale nazomer-zondagmiddag.
Het is laagdrempelig, bedoeld om
elkaar te ontmoeten en het laat je
kennismaken met nieuwe smaken
muziek én eten. Muziek met Smaak
laat je ontdekken en doen. Je kunt
er kennismaken met het eten van
de toekomst, er zijn demonstraties,
proeverijen en je kunt er natuurlijk
gezellig borrelen.

 Zaterdag 5 oktober wordt er
gewerkt van 9.30 uur tot 12.30
uur. Wie mee wil helpen is van
harte welkom, we verzamelen
bij de Schop. In de pauzes is er
koffie of thee met iets lekkers uit
de Wasvenbakkerij. Voor meer
informatie: natuurwerkgroep@
wasven.nl.

2019
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Natuurthema-avond voor de
jeugd: Vleermuizen
Vleermuizen zijn zeer bijzondere
zoogdieren die ook nog eens kunnen vliegen. Maar hoe doen ze
dat? En weet je wat ze eten? Waar
leven ze? Allemaal vragen waar
we antwoorden op krijgen op deze
natuurthema-avond voor kinderen
tussen de 6 en 11 jaar. En we gaan
ook nog samen op pad om te kijken
of we vleermuizen zien vliegen.
 Kom je ook? Breng eventueel
een vriendje of vriendinnetje mee.
We starten om 19.00 uur en eindigen om 20.30 uur.
De entree is € 2,00 per kind.

Muziek met smaak
Zondag 29 september is het gezellig, gezond genieten op het Wasven
tijdens Muziek met Smaak. Dit

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.

Natuurlijk is er ook gedacht aan de
kinderen. Zij kunnen zich heerlijk
uitleven in de Kindermuziektuin,
vol met muzikale installaties en
spellen om zelf uit te proberen. En
als ze honger en dorst krijgen? Dan
kunnen ze hun eigen appelsap en
chips maken. De middag start met
een leuke familievoorstelling.
 Het festival vindt plaats in het
groene hart bij de Wasvenboerderij, op 29 september 2019 van
13.00-17.00 uur.
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!

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

Buurtpreventie Geestenberg,
Muschberg en de ’Punt’

de wijkagent, de gemeente Eindhoven en diverse ondersteunende instanties.
Door natuurlijk verloop, zoals verhuizingen en gezondDe activiteiten van de Buurtpreventie in de wijken tussen heidsredenen, is de buurtpreventie Geestenberg, Muschde sporen zijn in de afgelopen maanden flink toegenoberg en de ’Punt’ nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers
men. Deze bestaan voor het merendeel uit het groeiend
die, na een intake en training, ons team kunnen komen
aantal wijkrondes per week. Tijdens deze rondes van on- versterken.
geveer een uur, welke wij altijd in koppels van minimaal 2 Wil je bijdragen aan de veiligheid in je buurt?
personen lopen, worden bijvoorbeeld bewoners gewezen Wandel of fiets je graag en wil je wel eens wat vaker door
op onveilige en risicovolle zaken. Met de BuitenBeterApp de wijk wandelen of fietsen? Zou je meer sociaal betrokwordt de gemeente geïnformeerd over zaken zoals o.a.
ken willen zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken
defecte straatverlichting, zwerfvuil en onveilige bestrating. mensen die minimaal 2 keer in de 3 maanden als buurtprevent een ronde willen lopen.
Daarnaast wordt er door de buurtpreventen ondersteuning verleend bij de Buurthelden projecten en is er met
Voor meer informatie en eventuele aanmelding kan consucces het wervingsinitiatief gestart wat het aantal AED
tact worden opgenomen met Jan Smid, tel.nr. 06 542 66
installaties tussen de sporen op een verantwoord niveau
heeft gebracht. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met 585 of buurtpreventiegm@gmail.com .

Nieuw leven voor oud kerkhof

Staand v.l.n.r.: Martijn van de Loo, Muriel Alblas, Kees van Grevenbroek
en Alfred van Kempen. Zittend v.l.n.r.: Nico van Dongen, Anita van de
Voort en Fransje Rovers

Ecologisch begraven op het Martinuskerkhof?
Ingeklemd tussen het voormalige klooster, de ’witte
school’ en de beukenlaan ligt het Martinuskerkhof verscholen. Vorig jaar bestond het 100 jaar. Nog eens niet
zo oud dus, maar al vanaf 1967 vinden er alleen nog
bijzettingen plaats. Dat wil zeggen, personen die voor
die datum hadden vastgelegd dat ze naast hun dierbare
begraven wilden worden, werden daar ’bijgezet’. Omdat
er geen nieuwe begrafenissen meer plaatsvinden, er
graven geruimd worden vanwege gevaar voor instorting of vervallen grafrechten, ontstaan er steeds meer
open plekken. Hoe moet het nu verder met dit kerkhof?
Laten wegkwijnen totdat er niemand meer ligt of de
ontstane ruimtes op een andere manier hergebruiken?

Wasven in de persoon van Alfred van Kempen, besloten de handen ineen te slaan om zich over de toekomst
van deze begraafplaats te beraden. Alfred: „We denken
aan de mogelijkheid van duurzaam begraven. Niet in
de zin van anoniem opgenomen worden door de aarde
zoals bij natuurbegraafplaatsen het geval is, maar met
een gedenkteken naar de wens van de overledene of
familie. Ook willen we de biodiversiteit bevorderen
door een natuurlijke inrichting van de begraafplaats.
Dus ecologisch maar binnen het afgebakende gebied
van een traditioneel kerkhof. We onderzoeken voor het
Martinuskerkhof nieuwe mogelijkheden met behoud
van het cultuur- en natuurhistorische karakter.”
Fransje: „We zijn nog zoekende, er ligt nog niets vast.
Welke juridische en financiële aspecten zitten er aan
de ideeën en heel belangrijk, wat vindt de Tongelrese
gemeenschap hiervan? We zullen in Rond ’t Hofke regelmatig verslag doen van onze vorderingen en aan de
mensen van Tongelre om reacties vragen.” „Naast het
Wasven en Calixtus zijn ook uitvaartverzorger Monuta
en Soontiëns Stadsnatuur bij de plannen betrokken”,
vult Alfred aan. Woensdag 28 augustus was de aftrap
van deze werkgroep in de Wasvenboerderij (zie foto).
Reacties over het initiatief kunnen gestuurd worden
naar martinus@wasven.nl.

Rond ’t Hofke houdt in een reeks artikelen haar lezers
niet alleen op de hoogte van de ontwikkelingen, maar
besteedt ook aandacht aan de geschiedenis van het
Fransje Rovers namens stichting Calixtus, waar ook het kerkhof, het onderhoud, de flora en fauna, de rituelen,
Martinuskerkhof onder valt, en stichting Groendomein de gebruikte symboliek enz..
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Kinderfysiotherapie, als bewegen
specialistische aandacht vraagt…

Mijn naam is Lisa van Overdijk en
ik werk sinds 2015 als kinderfysiotherapeut bij SGE. Voorheen
was ik werkzaam in stadsdeel
Woensel, sinds februari 2019
werk ik in de wijken Tongelre en
Stratum.
Het leukste aan kinderfysiotherapie vind ik de variatie in het
werken met kinderen, dit vergt
toch een heel andere benadering
dan bij volwassenen. De afwisseling tussen het werken met baby’s,

denken aan een vertraagde grofmotorische ontwikkeling (bijvoorbeeld het achterblijven in gym op
peuters, schoolkinderen en pubers school of sport ten opzichte van
leeftijdsgenootjes of veel vallen/
is erg leuk!
De kinderfysiotherapeut helpt
struikelen) of een vertraagde
fijn-motorische ontwikkeling
kinderen om zich zo optimaal
mogelijk te ontwikkelen. Kinderen (bijvoorbeeld moeite met knippen
ontwikkelen spelenderwijs zintui- of schrijven). Daarnaast kun je ook
gen en motoriek. Meestal gaat dit bij de kinderfysiotherapeut terecht
zonder problemen, maar bij som- als er sprake is van een afwijkende
stand van voeten, benen of de wermige kinderen duurt de ontwikvelkolom, pijn bij bewegen, (sport)
keling langer of wijkt deze af van
wat gebruikelijk is. De kinderfysio- blessures en overgewicht.  
therapeut is gespecialiseerd in het Voor kinderfysiotherapie geldt dat
behandelen van kinderen van 0-18 dit uit de basisverzekering vergoed
wordt. Mocht u zich afvragen of de
jaar. Er wordt samengewerkt met
kinderfysiotherapeut iets voor Uw
ouders/verzorgers, leerkrachten,
kind kan betekenen? Neem dan
huisarts en andere betrokkenen,
zoals bijvoorbeeld het kinderdag- telefonisch contact op of via email
en ik sta u graag te woord!
verblijf.
Wanneer kinderfysiotherapie?
In de leeftijd van 0-2 jaar kun je
denken aan een voorkeurshouding bij je baby, een hoge of juist
lage tonus (spierspanning) in het
lichaam of een vertraagde motorische ontwikkeling (denk aan vaardigheden zoals omrollen, kruipen,
zitten, gaan staan en gaan lopen).
Bij de basisschoolkinderen kun je

EGS aangepast sporten zoekt
dringend mensen om te helpen
Wij zijn een sportvereniging, die het
sporten mogelijk wil maken voor
mensen met een beperking. Onze
vereniging bestaat in 2020 65 jaar
en zijn een van de oudste vereniging
in Nederland en we zouden dit toch
graag nog willen vieren. We hebben
nu 60 leden, maar zijn op zoek naar
nieuwe leden en kader.
Wij vinden het heel belangrijk,
omdat alle mensen voldoende beweging nodig hebben en samen met
andere sporters veel plezier kunnen
beleven. Ook het sociale karakter
heeft veel aandacht binnen onze
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Voor de wijk Tongelre:
SGE de Akkers: 040 711 70 40
SGE Tongelre: 040 711 65 40
Voor de wijk Stratum:
SGE Stratum: 040 711 66 40
Email:
l.vanoverdijk@sge.nl
Wie weet tot ziens!
Lisa van Overdijk

samen met Uniek sporten en de
gemeente Eindhoven goalball, een
balsport voor mensen met een visuvereniging.
ele beperking, mogelijk gemaakt tot
Wat voor sporten bieden we nu aan: juni dit jaar. In september gaat dit
• Zwemmen en duiken op dinsdag- verder bij Only Friends Eindhoven,
avond
omdat EGS door gebrek aan kader
• Bewegingsgroep op woensdaggeen continuïteit kan bieden. Wat
middag
we jammer voor onze vereniging
• Bowling op zaterdag om de week. vinden, maar fijn dat de goalballers
toch verder kunnen.
We hebben jaarlijks een algemene
ledenvergadering, een bowlingtour- Een aantal begeleiders en bestuursnooi en een verenigingsdag.
leden heeft aangegeven, dat ze wilWe hadden rolstoeldansen tot
len stoppen na verloop van tijd.
januari dit jaar, maar konden geen
Daarom zoeken we op korte termijn
nieuwe trainer vinden om dit voort een nieuwe voorzitter en coördite kunnen zetten. We hebben
natoren voor de secties bowling en

zwemmen. We hebben nu ervaren
begeleiders en willen dit niveau
handhaven.
Als je komt helpen als begeleider
ben je verplicht om een Verklaring
omtrent Gedrag te geven. Voor de
sectie zwemmen is een opleiding
nodig, maar we helpen daarbij
graag om die opleiding te volgen.

We nodigen speciaal mensen uit,
die gewend zijn om met kwetsbare
mensen met beperkingen te werken
of daarmee ervaring op te doen.
Heb je zin om eens te komen praten en kijken, neem dan contact op
de secretaris: Petra Bles,
tel: 040-2621776,
mail pmbles@on.nl en neem alvast

Sport- en spelgroep
Eindhovense Hart Trim Stichting
Op 5 september 2019 starten wij
weer in het spilcentrum de Toeloop,
Jozef Israëlslaan 2,
5642 KA Eindhoven (Tongelre)
op de donderdagavonden met een
groep van 18.00 tot 19.30 uur.
Hebt u interesse of bent u benieuwd
hoe e.e.a. verloopt, breng dan
vrijblijvend een bezoekje aan onze
sportavond.
Juist nu het accent in de gezondheidszorg op bewegen ligt, biedt de
E.H.T.S. voor u een optimaal recept.
Deze stichting, opgericht in 1980,
heeft ten doel het bevorderen van
de fysieke gezondheid van personen die een hart- of vaatprobleem
hebben doorgemaakt, personen
met een longaandoening, diabetes,
maar ook van 40-plussers die hun
conditie willen behouden dan wel
verbeteren.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken
door o.a.:
• onder deskundige leiding wekelijks een sport- en spelmiddag/
avond te organiseren
• voorlichting- en reanimatiecursussen te verzorgen
• contacten te leggen met organisaties en instellingen met gelijke
doelen
• adviezen in te winnen bij de van
toepassing zijnde specialismen in
ziekenhuizen en revalidatiecentra
• Wandeltochten in juli en augustus.

een kijkje op onze website
www.egs-eindhoven.nl.

Hiertoe is de stichting aangesloten
bij de overkoepelende organisaties en heeft zij nauwe contacten
met ’Harteraad’ en ’Hartpatiënten
Nederland’.
Zij staan voor gezond, veilig en
verantwoord bewegen in groepsverband, waarbij de begeleiding er
sterk op toeziet dat er geen overbelasting plaatsvindt en dat eenieder
afhankelijk van zijn/haar kunnen de
rust krijgt of kan nemen die hij/zij
nodig acht.

Verder sporten wij nog in Sporthal
’Den Ekkerman’ op woensdagen
van 14.00 tot 15.30 uur in Veldhoven, sportaccommodatie Woensel
’Vlokhoven’ van 13.30 tot 14.30
uur en van 14.30 tot 16.00 uur.
sportaccommodatie ’Paersacker’ in
Best van 18.30 tot 20.00 uur, waarvoor u ook contact kunt opnemen
met het secretariaat van E.H.T.S.
of na een bezoek aan onze website
www.ehts.nl, dan weet u wat de
stichting voor u kan betekenen.

Het uit te voeren programma bestaande uit rek-, strek- en speloefeningen, is gevarieerd en laat alle
spieren en gewrichten, die moeten
zorgdragen voor een gezond lichaam, optimaal functioneren.
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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

voortgang Project Lidl
We hebben intussen kunnen zien dat
de rioolwerkzaamheden klaar zijn, de
weg is weer dicht en de Urkhovenseweg is verlegd, dat is even wennen en
goed uitkijken bij het oversteken naar
het Karregat/de school.
Het werk is echter nog niet door de
gemeente opgeleverd, er moeten nog
wat kleine zaken door de aannemer

worden afgerond. Als alle werkzaamheden zijn afgerond wordt het terrein
opgeruimd en geëgaliseerd. Ook dient
rondom het pand nog wat bestrating
te worden opgebroken zodat Lidl
een vrij terrein heeft om te kunnen
beginnen. De verwachting is dat in
week 34 de nutsbedrijven klaar zullen
zijn met het koppelen van stroomkabels en gasleidingen. De oude leiding

moet dan nog wel verwijderd worden.
De grondwatersanering loopt ook
nog steeds, deze zal zeker tot eind
september blijven staan. De oplevering aan Lidl zal plaatsvinden zodra
alle werkzaamheden zijn afgerond,
verwacht wordt dat dit eind september zal zijn.
Marianne Jonker

Even nog eens het bovenaanzicht hoe de parkeerplaats eruit komt te zien
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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
Moe, eetbuien en gewichtstoenamen?
Kijk ook eens naar je slaapgewoonten!
abuis zien als een signaal om meer
energierijk voedsel tot je te nemen.
Hierdoor word je juist gevoelig voor
junkfood en suikerrijke snacks.
Ondertussen heb je een tekort aan
Leptine. Dit resulteert in een meetfout wanneer je een ’vol’ gevoel
hebt bereikt. Je gaat je dus overeten.
Je hebt veel honger en vaak honger
of zelfs heel de dag honger. Wanneer je wilt afvallen in een periode
van slaapgebrek kun je in principe
Om te kunnen begrijpen hoe je
even veel afvallen als anders. Maar
jezelf slank kunt slapen (of juist dik) je hebt veel meer hongergevoel,
gaan we je eetlust en je verbranwaardoor het moeilijker wordt om
ding eens onder de loep nemen.
het afvallen vol te houden. Daarbij
In bepaalde slaapfases is het brein
heb je in alle extra wakkere tijd de
heel hard bezig om o.a. opgelopen
mogelijkheid om meer te eten.
schade te repareren en nieuwe
Omdat je je moe voelt heb je minder
indrukken in het geheugen op te
zin om te bewegen, je zal minder
slaan, interne klokken gelijk te laten verbranden... zo word je makkelijlopen en chemische processen in
ker dik.
evenwicht te houden. In de ideale
situatie verlopen deze processen
succesvol en word je fris en fruitig
wakker. Juist deze chemische
processen in evenwicht houden,
houdt verband met de regulatie van
interne lichaamsprocessen die je
slank of juist dik laten worden.
Er zijn twee hormonen: Leptine en
Ghreline die je, als een soort tweeeiige tweeling, helpen je eetlust te
Er is nog een derde hormoon -inreguleren. Deze twee hormonen
suline- wat aangemaakt wordt in je
gaan uit de pas lopen als je slecht
alvleesklier. De taak van insuline is
inslaapt of moeilijk doorslaapt of
om de ingenomen calorieën om te
te vroeg wakker wordt of van alle
zetten in bruikbare suikers (glycodrie een beetje last hebt. Je brein
geen). Glycogeen kan het lichaam
corrigeert deze disbalans niet, want gebruiken als brandstof op celnidaar is een heilzame kwalitatief
veau. Insuline wordt alleen aan de
goede nachtrust voor nodig en die
bloedbaan afgegeven wanneer er
ontbreekt. Erger nog . . het producalorieën zijn die verwerkt moeten
ceert juist meer Ghreline en minder worden. Door al het snacken en
Leptine. Ghreline, in te grote hoesnoepen als gevolg van een slechte
veelheden, gaat vermoeidheid per
nachtrust wordt het heel moeilijk

voor de insuline om zijn werk goed
te doen. Er blijven heel veel suikerrestanten over in het bloed wat er
weer voor zorgt dat je bloedsuikergehalte stijgt. Tevens zorgt te weinig
slaap voor verhoogde ontstekingsstoffen in je bloed. Deze verhoogde
ontstekingsactiviteit remt de insuline aanmaak en vergroot de kans
op chronische pijn.
Conclusie: Behandel je slaapprobleem. Rust, Ritme, Regelmaat en
voldoende lichaamsbeweging zijn
belangrijke behandelitems. Regelmatige eetmomenten leveren regelmatige glucosepieken in het bloed.
Dit zijn signalen voor je biologische
klok dat het dag is. Gezonde en
voldoende lichaamsbeweging zorgt
voor een betere amplitude van je
klok. Je maakt hierdoor een gezondere hoeveelheid melatonine aan,
waardoor je op tijd slaperig wordt.
Alle klokken gelijk.
Dus je kunt voorkomen dat je dik
wordt door gezond te slapen. Wil je
hulp bij het herstel van je slaapproblemen? Een slaapoefentherapeut
kan helpen bij zowel het opheffen
van je slaapproblemen als bij een
gezonde leefstijl, beweegadviezen,
gezond time-management en nog
veel meer.

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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aantocht
aanwezige
aardappelmeel
afremmen
afwasmiddel
almaar
armoedzaaier
bacil
bouwmateriaal
commissie
deskundige

donor
effenen
eierdooier
eileider
exemplarisch
geplaatst
hoedanigheid
hoogtemeting
ierse
monteur
ondertussen

onmens
opiniepeiling
oprisping
opwerpen
ordinair
organist
oudelui
pulverig
rendement
replica
stamppot

stormwind
televisie
toets
uitzendbureau
verkoper
verslechteren
vooralsnog
wanen
zwartrijden

De overgebleven letters vormen een bloem of plant
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 september
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: OUDEWATER
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Henny Pas
Buizerdhof 6
Ans Verheijen neemt contact met u op om de
prijs te overhandigen.

Ontdek de genezende werking
van ontspanningsyoga!
Volg eerst
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 16 57 18 51
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

