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van de Redactie
Rond ‘t Hofke is in januari aan zijn 56e
jaargang begonnen. Ons wijkblad
bestaat dus al heel wat jaartjes. Al die
jaren hebben vrijwilligers zich er voor
ingezet. Dankzij hun inspanningen zijn
de Tongelrese mensen op de hoogte
gehouden van hetgeen er in hun wijk
leeft. Aan hen danken wij dus ons
gewaardeerde wijkblad. Alles bij elkaar
hebben wij zo’n 70 vrijwilligers. Alleen
al voor de bezorging komen er
maandelijks ongeveer 30 personen in
actie. Dat zijn bijzonder belangrijke
mensen voor ons. Zij vormen het
sluitstuk van de activiteiten van de
werkgroep.
De werkgroep doet het voorwerk. Die
groep bestaat uit een tiental vrijwilligers. Soms moeten we wel eens
afscheid nemen van een medewerker,
zoals u weet heeft onze lay-out
medewerker aangegeven te stoppen,
maar eigenlijk is er weinig verloop.
Sommigen zijn al vanaf 1995 actief in
de groep.

Als je goed in je vel zit, dan straal je dat
ook uit. Eigenlijk is dit ook van
toepassing op Rond ‘t Hofke! Je mag
wel zeggen dat ons blad goed in z’n vel
zit, het ziet er gezond uit! Er wordt dan
ook in goede harmonie samengewerkt.
We zijn in de loop der jaren wel een
wat ander blad geworden en daarom
zijn we ook, bij invulling van een
vacature, vaak op zoek naar vrijwilligers met specifieke capaciteiten. Zo
ook deze keer en we prijzen ons
gelukkig dat Peter van Aken bereid is
om de administratie rondom de lay-out
te verzorgen. Hij is in die hoedanigheid
dus een ondersteuning voor de lay-out.
Peter van harte welkom in onze club!
Wij wensen je vele fijne jaren toe in
onze werkgroep.

Veel leesplezier!

Datum volgende uitgave:
± 10 april 2020
Abonnementprijzen:
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit
betaling. Postabonnement € 35,00
en bezorgabonnement € 25,00.
Opgave bij penningmeester
Jan van den Bosch (040-2810590).
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van reden 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:
De speeltuin is weer open.

afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078
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Bergen Taxi eindhoven

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

De eerste tekenen van de lente dienen zich aan; de eerste knoppen komen aan de planten en de eerste krokussen zie
je de grond uit komen.

040 - 290 84 84

Ga jij de uitdaging aan om een foto van de beginnende lente in Tongelre te maken? Stuur hem op naar rond ’t Hofke
(rondhethofke@gmail.com) en wie weet plaatsen we hem in het volgende blad.
BERGE

N

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

Wist je dat.....
.... het woord lente is een oude afleiding van het woord lang. Het heeft betrekking op de lengten van de dagen?
.... je op de site van de vogelbescherming live in vogelnesten kan kijken? Je kunt het allemaal meebeleven, van het eerste
ei tot het uitvliegen van de jongen.
.... roodborstjes het hele jaar door zingen? Maar in de lente zingen ze het hardst, langs en indringendst. Het heeft te
maken met het afbakenen van het territorium.
.... sneeuwklokjes wit lijken maar eigenlijk kleurloos zijn? Het fijngeknepen bloemblad blijkt glashelder te zijn, dit komt
doordat de luchtbelletjes tussen de bladcellen zijn weggeperst. Door deze lucht die het invallende licht in alle richtingen weerkaatst, waardoor wij het als wit waarnemen.
.... het in het voorjaar aan zee veel zonniger is dan in het binnenland? Dankzij het koude water van de Noordzee ontstaan er boven het water minder wolken dan boven het landoppervlak.

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders †

meer dan

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

& traditie

Het Nonnetje
Ze draagt geen habijt of hoe het heet
geen hotpants geen japonnetje
ze draagt gewoon het verenkleed
behorend bij het Nonnetje.
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de wisselpen door
Betty van Spreeuwel-Lemmens
Oh help! Met veel plezier lees ik de rubriek, met daarnaast altijd de opluchting
dat ik alleen maar hoef te lezen en die wisselpen vooral niet hoef te schrijven.
Maar dan, toch ineens, is die vraag daar. Het antwoord is in eerste instantie nee,
maar toch komen er ook vooral veel kansen naar boven.
Geboren in Tilburg op de Pelgrimsweg, ben ik via Utrecht
en Nijmegen in Eindhoven terecht gekomen. De eerste
jaren hebben we in de Avondroodstraat gewoond. Na een
paar jaar zijn we min of meer overgestoken naar de
Kluizenaarstraat. Straatnamen die mijn leven misschien wel
kleuren, ofschoon ik zeker geen kluizenaar of nachtuiltje
ben, maar wel kan genieten van het avondrood.
Wat zijn dan die kansen die ik ineens bedacht?

vanuit de kerken van Tongelre en de landen waar aandacht
aan besteed is: Haïti, Brazilië voor pater Van Vegchel, India
met de Norbertijnen, Indonesië met de Kapucijnen, Soedan
en nog veel meer.

De laatste jaren voor Gambia, waar Wim en Dorothé van
Dijke hun scholenproject hadden. Helaas zijn beiden
onverwacht en snel na elkaar overleden. “Samen Verder” is
opgeheven, maar de Vastenactie gaat nog steeds door. Met
veel plezier werden er in die tijd miniwereldwinkeltjes in de
kerken opgebouwd, om aandacht te vragen voor eerlijke
handel. Koffie, suiker, thee, chocolade, alledaagse gebruiksmiddelen waar een prijskaartje aanhangt. Ook mooie
beeldjes en sieraden waren te koop. Voor de kerk in
Tongelre is dat verleden tijd, ofschoon ik onlangs in het
kerkwijkcentrum kwam, waar ook voor dit jaar een
collectebus staat voor de vastenactie.

Reclame maken voor de vele collectes die jaarlijks worden
gehouden en helaas toch nog altijd broodnodig zijn.
Jaren ben ik met vele anderen langs de deuren gegaan,
voor “Samen Verder”, totdat het steeds meer “bijna alleen
door” werd. Mijn gedachten gaan terug naar de vele acties
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Inmiddels zijn mijn collectes verschoven naar de
Nierstichting, Reumafonds en Amnesty International.
Organisaties die nog steeds nieuwe collectanten kunnen
gebruiken. Ook al lijkt collecteren niet meer van deze tijd,
helaas is het nog steeds nodig. De collectebussen en
manieren van collecteren zijn steeds meer aangepast aan
deze tijd. De bus met mogelijkheid om te pinnen of een
sms-je. Het kleine geld, dat ook groot mag zijn, is dus niet
meer noodzakelijk. Niet iedereen is even blij wanneer rond

etenstijd die bel gaat, maar het is wel het tijdstip waarop
de meeste mensen thuis zijn. Bij mensen die zeggen “daar
doe ik niet aan mee” hoop ik altijd, dat zij ook niet hoeven
delen in de nood waarvoor gecollecteerd wordt. Naast deze
drie collectes wordt er veel meer gecollecteerd. Die tijd
komt er weer aan met de zomertijd. Voor mij is het steeds
weer hartverwarmend dat nog steeds zoveel mensen
bereid zijn om iets in die collectebus te doen.
Reclame maken voor ‘Op
de Bres’, een kleinschalige
inloop in de kantine van
speeltuin St. Joseph. Op
12 september 2000 werd
deze inloop feestelijk
geopend. Een oecumenisch project, waar alle
kerken van Tongelre aan
hebben meegewerkt. Een
tijd waarin oecumenische samenwerking heel gewoon leek.
Het was een tijd waarin veel werkeloosheid kwam, door
ontslagrondes bij Philips, Daf en Picus. Zo kwam er een
mogelijkheid waar mensen elkaar konden ontmoeten en
hun verhalen konden delen. Nu, na bijna twintig jaar,
bestaat deze inloop nog steeds. Op maandagmiddag van
15.00 uur tot 17.00 uur en de vrijdagochtend van 10.00 uur
tot 12.00 uur staan koffie en thee klaar en is iedereen
welkom. Soms is het er druk en soms zijn er maar enkele
gasten. Er is gespreksstof genoeg. Voor wie kennis wil
komen maken, de borden hangen buiten als ‘De Bres’ open
is. Voor wie tijd over heeft, nieuwe gastheren en
gastvrouwen zijn ook van harte welkom. De naamgeving is
de danken aan Pastor Bressers die het initiatief heeft
genomen voor deze inloop, maar de opening niet meer
heeft mogen meemaken. De contacten met de kerken staat
op een laag pitje, maar zonder de charitas zou ‘de Bres’ niet
kunnen bestaan.
Reclame maken, nee aandacht vragen voor ‘Vluchtelingen
in de Knel’. Het is goed om te weten dat er in Tongelre veel
aandacht is voor vluchtelingen. Mensen die geholpen
worden bij hun inburgering. Daarnaast is er nog steeds een
grote groep mensen die ‘illegaal’ door het leven moet.
Mensen waarover weinig bekend is. Die vaak niet zo
positief in het nieuws komen. Maar als je deze mensen
leert kennen, zijn het mensen die niets liever willen dan
werken en een toekomst opbouwen. Veel jonge mensen
met traumatische levenservaringen. ‘Vluchtelingen in de
Knel’ is een stichting die deze mensen ondersteuning biedt.
Eindhoven is een van de ‘Bed, Bad, Brood en Begeleidingssteden’, waar deze mensen inderdaad recht hebben op de
meest elementaire levensbehoeften. Om mijn verhaal niet
al te lang te maken verwijs ik voor verdere kennismaking

naar de website van ‘Vluchtelingen in de Knel’. ‘De
Huiskamer’, in de stad, is een warme plek waar deze
mensen terecht kunnen.

En tot slot denk ik aan de gesprekken die ik gevoerd heb
rond Halloween en met de mensen die mijn gevoel delen.
Ik heb niets met dat feest. Ik vraag me af hoeveel mensen
de achtergrond van dit festijn kennen. Met St. Maarten of
Drie Koningen mogen de kinderen bij mij aanbellen, maar
met Halloween geef ik niet thuis. Dat deze rondgang langs
de huizen spannender is dan een St. Maartentocht met
lampionnen begrijp ik. Toch is het jammer dat in deze
Martinusparochie dat verhaal steeds meer naar de
achtergrond verdwijnt. De laatste jaren heb ik de opvoering
van het Martinusspel ook gemist. Misschien is het goed om
dat feest weer meer kleur te geven. De naam mantelzorger
is te danken aan het verhaal van St. Martinus die zijn
mantel deelde met een bedelaar. Over veranderende
tradities gesproken.
En zo borrelt er van alles uit mijn pen. Maar nu volgt de
punt. Ik ga de pen doorgeven aan de volgende
wisselpenschrijver Maria Theelen.
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.
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Namens de
werkgroep
Onze bezorgers bellen in april weer bij u aan!

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).

Beste lezers,
Elf keer per jaar ontvangt u van ons het wijkblad.
Inmiddels zijn we aan jaargang 56 toe.
Vele vrijwilligers zijn elke maand belangeloos en met veel
plezier bezig om u van informatie te voorzien over wat er
allemaalin ons bezorggebied te doen is of wat er staat te
gebeuren.Onze trouwe bezorgers, de meesten doen het al
jarenlang,zorgen ervoor dat ons blad elke keer keurig op
tijd bij u opde mat valt.
Eénmaal per jaar bellen ze echter bij u aan, geven het wijkblad
persoonlijk bij u af en vragen om een vrijwillige bijdrage.
Behalve de al genoemde bezorgers zijn ook de mensen van
de werkgroep: de redactieleden, de mensen van de layout,
externe schrijvers en fotografen actief.

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

Het spreekt voor zich dat het maken van het wijkblad nogal
watkosten met zich meebrengt. Denk maar aan de drukker
die maandelijks betaald moet worden.Zonder onze
adverteerders en uw vrijwillige bijdrage is het voor ons
echter onmogelijk om ons wijkblad in stand te houden.

Profiteer nu van

extra lage hypotheekrente

Daarom bellen wij bij u aan!
Gezien de opbrengst van de afgelopen jaren, zijn wij weer
vol vertrouwen dat u ons ook dit jaar weer wilt steunen.

Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs

Omstreeks 11 april zullen onze bezorgers aanbellen om
het wijkblad bij u af te geven en de envelop met uw
bijdrage in ontvangst te nemen.
Deze envelop vindt u enkele dagen daarvoor in uw
brievenbus.
In het betalingsverkeer raakt het contante mgeld steeds
meer op de achtergrond.
We betalen voortaan met het grootste gemak via bankpas
of smartphone, ja zelfs via een tikkie.
Toch vertrouwen we er op dat er bij u als lezer nog wel
ergens een apart potje is voor de collectanten die bij u
aan de deur komen.
Gelukkig zien we ook dat er de laatste jaren steeds meer
bedragen per bank worden overgemaakt.
Mocht u op het moment van aanbellen niet thuis zijn, dan
zal het wijkblad met een begeleidend briefje in uw
brievenbus worden gedaan.
Hierin wordt aangegeven hoe u kunt bijdragen: op ons
bankrekeningnummer (zie colofon) of door uw envelop te
deponeren in de brievenbus van ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15.
Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw bijdrage.

Klein Tongelreplein 4, Eindhoven
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Jouw Haar is Onze Passie

Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Zanglessen voor beginners & gevorderden
Pianolessen voor beginners

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

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

UW BUURTARCHITECT
Hulp nodig bij een verbouwing of uitbreiding van uw woning? Of droomt u al lang
van een nieuwe keuken, badkamer of een serre? Hoe maakt u van uw bestaand
huis uw droomhuis? Hoe verhoogt u met een verbouwing de waarde van uw huis?

We hebben al 28 jaar ervaring als architecten en zijn gespecialiseerd in:
Verbouwingen - Uitbreidingen en renovaties van woningen
Nieuwbouwwoningen - Interieurontwerpen en kleuradviezen
Maak gratis en vrijblijvend een afspraak met uw buurtarchitecten:
Branka Stupar-Blazic & ir. Boris Blazic
Tel: 06-44669209 E: blazic@on.nl
https://branka-stupar.wixsite.com/branka-stupar

Tongelrese
Natuurwijzer
Ondertussen gaan de dagen weer lengen en dat merk je
goed. `s Morgens in de ochtendschemer zingt de merel
al sinds begin februari zijn deuntje. Eigenlijk moet je
daar eens geconcentreerd naar luisteren, vooral op een
zondagochtend en dan terugdenken aan vroeger, aan
minder gehaaste tijden. Rust!

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost

Het geluid van een fietspomp
De roodborstjes en heggenmussen zijn ook al van de
partij en de koolmees die, het lijkt wel, het geluid van een
fietspomp uitroept, doet behoorlijk zijn best om ook
gehoord te worden door het vrouwelijk vogelschoon.
Daar draait het om in de vogelwereld; zingen voor een
vrouwtje en laten weten waar je woont, het zogezegde
territorium afbakenen.

Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers
• (Decor) radiatoren • Sanitair
Zingende merel
Als je buiten aan het wandelen bent, als je in de tuin of
op je balkon staat, luister dan eens extra goed naar het
zingen van de vogels, vooral bij het ontwaken van het
ochtendgloren is dat een geweldige ervaring.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden

Het wel en wee van de bevers zien.
Het gaat trouwens goed met de bevers in Tongelre. In het
stroomgebied van de Kleine Dommel wonen nu al twee
echtparen en wat wordt er veel geknaagd aan de
schietwilgen. Vooral `s nachts zijn ze actief met het
knagen, maar dan slapen wij. Gelukkig is er natuurvriend
Evert, hij heeft daar natuurlijk iets voor; de verborgen

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

wildcamera. Deze laat ons uiteindelijk het wel en wee van
de bevers zien en dat is mooi.
Ze werken regelmatig aan hun burcht, een groot hol met
een berg takken eroverheen.
In de burcht wordt geslapen, takken gegeten, gecommuniceerd en er worden bevertjes geboren. Het lijkt wel
een huishouden. Alleen de voordeur zit onder water. Slim
als je vreemd volk buiten de deur wil houden.

Buikje vullen aan de andere oever.
Wat Evert ook met zijn wildcamera ontdekte, is dat er een
das in Tongelre leeft die elke nacht de Kleine Dommel
over zwemt, ook bij temperaturen net onder nul.
Niet om baantjes te trekken, maar om zijn buikje te vullen
aan de andere oever. Je moet er wat voor over hebben
om aan eten te komen.
Aan het einde van zijn diner gaat hij nog een keer de
beek over om naar huis terug te keren en ik ga er vanuit
met een gevulde maag.
De beelden zijn te zien bij www.vroegevogels.nl en staan
bij de rubriek Zelfgeschoten filmpjes.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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Politie
update

Michael van Aarle is met veel enthousiasme aan zijn
werkzaamheden als wijkagent van Tongelre begonnen.
Michael vertelt: "Als wijkagent ben ik veel in de wijk te
vinden. lk wil graag aanspreekbaar zijn voor de bewoners,
want zij weten als geen ander wat er speelt en leeft in hun
wijk. Zij zijn de ogen en oren van de politie.”
“De afgelopen jaren ben ik als wijkagent werkzaam
geweest in de wijk het Ven in Strijp en in de wijken Oude
Gracht en Oude Toren in Woensel Zuid. Ik heb in deze
wijken met veel plezier en succes samengewerkt om de
wijken veiliger en leefbaarder te maken.“
“Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en
wijkgerelateerde vragen bij mij terecht. Ik voer mijn
werkzaamheden uit vanaf de Michelangelolaan 4 te
Eindhoven.¨
“Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844
(lokaal tarief). Als ik niet aanwezig ben, kunnen buurtbewoners een bericht voor mij achterlaten via www.politie.nl
of via instagram. Is er sprake van een spoedgeval? Bel dan
112.”
“Inwoners van Tongelre kunnen met vragen of voor een
praatje terecht bij het tijdelijke ‘pop-up’ bureau op de
Telefoonstraat 19 in Eindhoven. Medewerkers van de
gemeente Eindhoven, WIJeindhoven, de politie en
woningcorporatie Trudo zijn hier regelmatig aanwezig.
Iedere dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is er een
wijkagent aanwezig. Tevens hebben wij op de eerste
woensdag van de oneven maanden een spreekuur bij ’t
Oude Raadhuis en op de eerste woensdag van de even
maanden een spreekuur bij de Orka. Wij zijn er dan van
14.30 uur tot en met 15.30 uur.”

Nieuwe wijkagent voor Tongelre.
Tongelre heeft een nieuwe wijkagent
voor de wijken Geestenberg, Muschberg
en Urkhoven. Michael van Aarle houdt
per 1 januari 2020 toezicht op dit gebied
en werkt samen met de bewoners en
ketenpartners aan een veilige en leefbare
wijk. Zijn voorganger Joost Verhoeven is
de nieuwe wijkagent van Villapark en
Lakerlopen.
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“Heb je geen mogelijkheid om het spreekuur te bezoeken
dan kun je ons eventueel via instagram bereiken door een
bericht te sturen naar een van onderstaande accounts:

@wijkagentjoost_eindhoven
Villapark en Lakerlopen
@wijkagentjeroen_eindhoven
Doornakkers en Tongelresche Akkers
@wijkagentronald_eindhoven
‘t Hofke
@politie_ineke
Operationeel Expert Wijkzorg
@wijkagentmichael_eindhoven
Geestenberg, Muschberg en Urkhoven”

Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg
binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale
problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit,
milieu en verkeer. In samenwerking met collega’s van de
surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de
wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten
van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent
onderhoudt contact met externe partners, zoals de
gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze
organisaties worden problemen besproken en wordt
overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden en
door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel
belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de
veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op
met uw wijkagent.
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Kindcentrum De Boog

de beste keuze!
Alles onder één dak
voor kinderen van
0 tot 13 jaar

Verenigingen
Aan het woord
RKVV TONGELRE OP DREMPEL VAN EEUW-FEEST:
DOELGERICHT NAAR NIEUWE KANSEN.

Vakleerkracht gym
en wetenschap en
techniek

Ook een flinke aanwas vindt plaats bij de Woutjes. Deze groep
bestaat uit 4-, 5- en 6-jarigen; spelenderwijs krijgen deze kinderen
een eerste indruk van het voetballen bij RKVV Tongelre. De Woutjes, voorheen bekend als de Pups trainen op zaterdagochtend
van 10.00 uur tot 11.00 uur. U kunt uw kind aanmelden voor de
Woutjes tijdens het seizoen op zaterdagochtend op het sportpark,
vraag naar Henk Foederer, hij regelt dit al jarenlang.

Modern gebouw
Gedifferentieerd
onderwijs o.a. m.b.v.
tablets en chromebooks
Samen spelen, leren
en leven

Meer info? Bel dan (040) 2811760, mail naar deboog@skpo.nl of kijk op www.bsdeboog.nl

Zijn uw voeten ook al

klaar voor de lente!

U kent vast wel de kreet: „Verwen jezelf
met een paar nieuwe voeten”. Dat mag
ook wel. Want een goede voetverzorging is
voor iedereen belangrijk. Niet alleen voor
bejaarde mensen of diegenen die ’last’
hebben van de voeten zoals een likdoorn,
eeltplekken, kalknagels, ingroeiende nagel
of andere vervelende kwaaltjes. Nee, een
goede voetverzorging is voor man en vrouw,
jong en oud, groot en klein, kortom voor echt
iedereen. Dus ook voor U!

Bent u klaar
voor een pedicure?

VOOR E
E
AFSPRA N
AK
BEL
040-281
2764

Zoals in de vorige verhalen over deze roemruchte voetbalclub al
duidelijk is geworden, bruist en broeit het bij het naderen van
het 100-jarige jubileum. En dat de aanstormende jeugd hierbij
een cruciale rol speelt mag duidelijk zijn.
Wie heeft er niet langs de lijn gestaan (en nog steeds) om hun
kind aan te moedigen en te genieten van het plezier waarmee hun
kroost op de velden probeert om de tegenstander met sportieve
wapens te bestrijden. Ook de ouderen onder ons die in hun jeugdjaren hebben gevoetbald kunnen zich dat ongetwijfeld herinneren.
Bij RKVV Tongelre heeft de jeugd de overhand gekregen en in de
najaarscompetitie zijn er behalve het plezier en geestdrift ook
goede resultaten behaald; de JO11‑1 (jeugd onder 11) en JO10‑1
zijn najaarskampioen geworden, terwijl de JO15-1 dit in de laatste
wedstrijd net niet lukte.
Ten gevolge van het stijgende ledenaantal en omdat alle teams na
de winterstop door de KNVB opnieuw worden ingedeeld om het
individuele niveau nog meer tot zijn recht te laten komen, hebben
we 3 teams extra kunnen inschrijven voor de competitie na de
winterstop; te weten JO7-1, JO8-1 en JO11-3. Er is dus duidelijke
sprake van groei bij onze jeugd.

Bij deze sterke aanwas van jeugdteams hoort natuurlijk ook een
OPROEP aan allen die zich geroepen voelen om jeugdtrainer of
teamleider te worden; ook diegenen die hier nog geen ervaring in
hebben zijn van harte welkom. Elk kind en dus ook elke jeugdspeler is uniek. Hen begeleiden is een enorm mooie en uitdagende
taak. Als je jezelf hiertoe aangetrokken voelt, kun jij het verschil
maken voor al jouw spelers.
Overigens geldt dit verhaal zowel voor meisjes als jongens. Het
damesvoetbal zit de laatste jaren sterk in de lift en RKVV Tongelre
doet er alles aan om ook meidenteams binnen te halen. Dus meld
je aan!
Voor mensen die liever als vrijwilliger op het organisatorische vlak
werkzaam zijn, worden er accommodatiemedewerkers gezocht
(al is het maar voor 1 avond in de week) voor het openen van het
sportpark en de kleedkamers op trainings- en wedstrijddagen; het
speelklaar maken en gereed leggen van wedstrijd- en trainingsmateriaal. En… als je eenmaal bent begonnen, kan het niet anders
dan dat je meegezogen wordt in de positieve en sportieve bedrijvigheid waar je dan zelf het middelpunt van bent.
U merkt het: we blijven vragen om vrijwilligers op elk vlak (gezellige bardienst iets voor u?), alleen al om onze jeugd de beste
voorwaarden te geven om er gezamenlijk een mooie en sportieve
toekomst van te maken.
Peter Laurier

BEAUTYSALON ESMAY VINDT U BIJ VAN DER HEIJDEN KAPPERS
’T HOFKE 137 | EINDHOVEN | 040 2812764
WWW.VANDERHEIJDENKAPPERS.NL/SCHOONHEIDSSALON
U VIND ONS OOK OP FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/BEAUTY-SALON-ESMAY
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Stafweekend scouting doornakkers

Dahliaclub St. Martinus

Het bestuur van Scouting
Doornakkers organiseert het
ene jaar een stafdag en het
andere jaar een stafweekend
voor alle stafleden. Dit om deze
vrijwilligers te bedanken dat zij
iedere zaterdag een geweldig
programma neerzetten voor alle
leden van de vereniging. Zowel
gezelligheid, met buikpijn van
het lachen, als met elkaar de
‘verdieping’ zoeken in bepaalde
thema’s, staat dan centraal.

Opgericht 1935

Als je buiten kijkt zie je dat de natuur
al heel aardig op weg is om lente te
worden. Ook bij ons begint het te
kriebelen om weer lekker buiten
bezig te zijn.
In onze tuinkas wordt er al flink
gewerkt, een aantal leden is bezig met
het stekken van de mooiste soorten, als
u dat interessant vindt en dat ook wil
leren, bel me even en dan kunnen we
een tijd afspreken om een kijkje te
nemen en uitleg te geven. Is echt
interessant om te zien hoe dat groeit.
De tuin wordt deze maand gefreesd
en bemest, daarna gaan we beginnen
met het uitzetten van de bedden en
de paden, de regeninstallatie wordt
geplaatst en dan kunnen we eind april

de knollen gaan planten.
Op zaterdag 9 mei tussen 10.30uur en
12.30 uur kunt u op de tuin tegen een
kleine donatie de overgebleven knollen
komen halen, voor uw eigen tuin.

Wilt u nog wat meer informatie? U
kunt ons altijd bellen.
Tel.nr 040-2932818 of 0651192504.
Bestuur van dahliaclub
Sint-Martinus.

Indrukken opgedaan tijdens een wandeling door het Wasven.
Maandag 27 januari mocht ik samen met een aantal
dames van de Fiets- en Wandelclub ‘t Hofke onder leiding
van de gids mevrouw Ooms deelnemen aan een
wandeltocht door het Wasven.
Na vertrek van het Oude Raadhuis voerde de wandeltocht
ons via allerlei kleine paadjes dwars door het bos o.a. via de
Wasvenboerderij en het Lorenz Casimir Lyceum naar de
onlangs gebouwde tijdelijke studentenhuisvesting aan de
Insulindelaan.
Gezellig pratend deed ons groepje daarna nog een vennetje
aan om via enkele keurig onderhouden bruggetjes bij de
eeuwenoude plataan die het Wasven rijk is aan te komen.
Gelukkig had deze wel de storm van juni 2019 overleefd, in
tegenstelling tot een groot aantal jongere bomen. De
sporen van deze verwoestende storm waren helaas overal
nog duidelijk zichtbaar in het bos.
Na een uurtje was ons groepje weer bij het Oude Raadhuis
waarna iedereen na een gezamenlijke kop koffie of thee in
een prettige sfeer weer naar huis ging.
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Mocht u na het lezen van dit verslagje denken, deelname
aan zo’n wandeltochtje kan ook wel eens iets voor mij zijn,
neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
De wandeltochten vinden eenmaal per 14 dagen plaats in
de oneven weken vanaf 10 februari t/m. 6 april en in het
najaar vanaf 19 oktober tot en met 28 december. Vertrektijd
14.00 uur vanaf het Oude Raadhuis alwaar de wandeltocht
ook wordt beëindigd.

Tijdens het weekend van 6, 7 en
8 februari zijn we op stafweekend geweest. Zo’n kleine 40
‘man’ steeg naar het noorden richting de Achterhoek. Naar
Gorssel om precies te zijn; een alleraardigst plaatsje in de
contreien van Zutphen. Dit jaar had het stafweekend een
extra speciaal leidmotief. Scouting Doornakkers mag dit jaar
60 kaarsjes uitblazen en om dit te vieren gaan we met de
hele groep gezamenlijk op zomerkamp. En ja, je raadt het
misschien al, dat vindt plaats in Gorssel! We hebben dit
weekend uitermate effectief gebruikt om het gezamenlijk
zomerkampterrein en de omgeving te verkennen. Ook
hebben we de blokhutten en natuurlijk de kampvuurcirkels
uitgeprobeerd, hebben we hike routes uitgezet en uitjes
geïnventariseerd en hebben er al onderhandelingen
plaatsgevonden met de plaatselijke middenstand.

een eigen mok voor in het stafhok en veroorzaakten de
gekke spelletjes tijdens ‘minute to win it’ grote hilariteit. De
virtual reality activiteit op zondag was de kers op de taart!
Moe maar voldaan waren we voor de storm weer thuis, met
geweldige ideeën voor ons zomerkamp in juli.
Als je nu denkt: zo’n stafweekend lijkt mij iets of een
zomerkamp organiseren voor 140 kinderen staat op mijn
bucketlist, mail dan naar info@doornakkers.com. Dan ben
jij diegene die we zoeken en nemen we zo snel mogelijk
contact met je op.
Maikel Wijn
Groepsvoorzitter
Scouting Doornakkers

Naast de voorbereidingen voor het gezamenlijk zomerkamp
hebben we ook nog andere activiteiten ondernomen. Voor
de innerlijke mens was er een mega grote pan en brander
mee, waarmee een heerlijke curry is klaargemaakt. Ook
schrok menig staflid van zijn creativiteit bij het versieren van

Zoals de naam van onze club al verraadt worden ook
interessante fietstochten georganiseerd eveneens in de
oneven weken vanaf 20 april t./m. 5 oktober. Ook dan
vertrek vanuit het Oude Raadhuis, maar nu om 13.30 uur.
Namen adressen van bestuursleden waarmee contact kan
worden opgenomen:
Henk van Liempt		
Hans Ooms		

Tel: 06-27506330
Tel: 06-18478142
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Tattoo verwijderen

In het vorige nummer zijn de
namen van de fotografen
weggevallen. De foto’s zijn
gemaakt door Tanja Kole
en Ine Brans

MINDER ERFBELASTING
MEER NAAR ERFGENAMEN
Voor informatie bel (040) 263 11 27

Tattoo verwijderen
Je tattoo verwijderen, het is nu mogelijk om met de
YAG laser je tattoo weg te laten laseren!
Er kunnen diverse redenen zijn waardoor je van
een tatoeage afwilt. Met deze laser kunnen wij
vrijwel elke tattoo op een veilige manier verwijderen
zonder risico’s. Onze lasers zijn CE gekeurt, en
wij zijn tevens specialistisch opgeleid voor de
uitvoeringen van de laser.
Wil je van je tattoo af?
Het kan al per behandeling vanaf

2

30.-

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
Erfbelasting Eindhoven is lid van

happiness for your skin

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

Foto’s uit
Tongelre

Pedicurepraktijk Jacqueline
Medisch pedicure Jacqueline Hubert

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

Foto’s door: Karin Louwers
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ProRail
Spoorwegovergang Loostraat mogelijk dicht voor autoverkeer
Op 11 februari was er een gesprek met ongeveer 30
bewoners van de Loostraat en omliggende straten,
de gemeente Eindhoven en ProRail. Het gesprek ging over
het eventueel afsluiten van de spoorwegovergang aan de
Loostraat voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de
overgang dan wel blijven gebruiken. De reden voor de mogelijke
afsluiting is de aanleg van een snelle fietsverbinding tussen
Eindhoven Centraal Station en Helmond Centraal Station.
Tussen de Loostraat en de Kleine Dommel komt een nieuwe
fietsroute ten noorden van het spoor. Om dat mogelijk te maken,
zijn er maatregelen nodig op de spoorwegovergangen. Dit is een
eis van ProRail, om het spoor veilig te houden. Een maatregel is
het afsluiten van een spoorwegovergang langs de fietsverbinding
voor autoverkeer. Na onderzoek blijkt dat de overgang aan de
Loostraat een logische optie zou kunnen zijn. Deze overgang
wordt namelijk veel gebruikt door sluipverkeer van Eeneind en
Geldrop naar de Eisenhowerlaan en vice versa, dat eigenlijk een
andere route zou moeten nemen. Lokaal autoverkeer kan na
afsluiting gebruik maken van de overgang bij de Broekakkerseweg.
Snelle fietsverbinding
Samen met de provincie Noord-Brabant, Landgoed
Gulbergen en de gemeenten Nuenen, Helmond en
Geldrop-Mierlo, werkt Eindhoven aan een snelle en
comfortabele fietsverbinding. Die loopt tussen Eindhoven
Centraal Station en Helmond Centraal Station en is 13,7
kilometer lang. We doen dit omdat fietsen een snelle en
gezonde manier van vervoer is, die we graag willen
stimuleren. Snelle, directe, veilige en aantrekkelijke
fietspaden horen daarbij.

Vinted in
’t Vossenhol
Draag je het niet, geef het dan!
Aan ’t Vossenhol bijvoorbeeld. Wij helpen er mensen mee, die niet zo
profiteren van het economisch paradijs. Zijn die er dan? Meer dan je denkt.
Op dit moment hebben we vooral behoefte aan mannenkleding zoals
truien, jassen, sokken en ook slaapzakken. En hoewel we niet echt van een
winter kunnen spreken, is deze warme kleding van harte welkom bij de
thuis- en daklozen.
U kunt het afgeven in de Hageheldlaan op nummer 4 of bel even naar

06-55.82.30.39.
In gesprek op 11 februari
Tijdens het gesprek waren veel deelnemers positief over
een afsluiting van de spoorwegovergang voor autoverkeer.
Zij denken dat dit minder sluipverkeer oplevert en dat de
verkeersveiligheid toeneemt. Ook verwachten zij minder
geluidsoverlast en luchtvervuiling. Ook werden er nadelen
benoemd van de afsluiting, zoals de bereikbaarheid van
bedrijven en agrarische percelen. Tijdens de avond is ook
gesproken over wat er in de inrichting van de weg rondom
de overgang eventueel nodig is.
Hoe verder?
De gemeente Eindhoven en ProRail gaan ook nog de
meningen ophalen van de bedrijven die aan de zuidzijde
van het spoor zijn gevestigd. De omwonenden worden ook
betrokken bij het nog op te stellen ontwerp. Hoe en
wanneer dat is, is op dit moment nog niet duidelijk. Heeft u
vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Mark
Hamelers, projectleider van de gemeente Eindhoven. Stuur
een email naar: m.hamelers@eindhoven.nl.

Alvast heel erg bedankt voor uw giften. We doen er
anderen een groot plezier mee.
Met vriendelijke groet, Mar Lommerse

Durft u in sprookjes te geloven?
Beleef dan het betoverende schouwspel
van Fabelgebroed.
Mijn naam is Richard Kemner, artiest uit
Tongelre en drijvende kracht achter
Fabelgebroed. Al tijdens mijn jeugd was ik
gefascineerd door straattheater, het leek me
geweldig om in een kostuum rond te lopen
en mensen te entertainen en te verwonderen. Uiteindelijk ging ik de uitdaging aan
door een eigen act te ontwikkelen.
Ik ging op onderzoek uit en kwam terecht
in een circuswinkel waar ik mijn eerste
stelten kocht. De dagen daarna hing ik aan
lantaarnpalen en luifels, wat in het begin
voor veel leedvermaak zorgde bij de buren.
Hierna volgde een periode van brainstormen, materialen verzamelen en dingen
uitproberen. Er zijn veel zaken waar je op
moet letten tijdens een optreden.
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Ongelijke bestrating, losse kabels,
rennende kinderen, luifels… op stelten ben
je toch kwetsbaar. Tegelijkertijd moet je
improviseren en is een goede interactie
met het publiek belangrijk.
Inmiddels heb ik mijn hobby ‘het
Fabelgebroed’ uitgebreid met diverse
personages. Of het nu gaat om een
festival, braderie, winkelopening of
andere events, Fabelgebroed staat voor
sprookjesachtig straattheater.
Dus treed snel binnen in de wonderlijke
wereld van Fabelgebroed.
www.fabelgebroed.nl
entertainment@fabelgebroed.nl
Tel: +31 (0)6-40 25 39 38
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nieuws van de
Scholengemeenschap

nieuws van de
Scholengemeenschap
Lorentz Casimir College
Lorentz Casimir wint robotwedstrijd

Basisschool de Boog

Het First Tech Challenge-team van het Lorentz Casimir Lyceum
won afgelopen zaterdag in Breda de Inspire Award in de
Nederlandse finale van een wereldwijde robotcompetitie.
Deze award betekent voor hen het ticket naar Amerika, waar
ze ons land eind april gaan vertegenwoordigen in Detroit.

Basisschool de Boog bestaat dit jaar 35 jaar. Vanwege dit
jubileum zullen er dit jaar een aantal feestelijke activiteiten
plaatsvinden. We zijn 2020 gestart met een nieuw schoollied en
een nieuw schoollogo. Onze school heet voortaan samen met
de kinderopvang Kindcentrum de Boog.
Hallo wij zijn Noa, Bo en Ryan ,
Wij werden in eind 2019 gevraagd om een schoollied te zingen
omdat 2020 een lustrumjaar is voor onze school. We gingen naar
een professionele studio. Dat was erg leuk. We vonden het best
spannend. Maar het was uiteindelijk toch gelukt. In januari 2020
mochten we optreden voor de hele school en ouders. We hadden
ook dansers uit onze klas. Evy, Luna, Alicia en Seraphine hadden er

een leuk dansje bij bedacht. We mochten zelf live meezingen. Het
staat nu ook op YouTube. Bij de opening werden ook het nieuwe
shirt en logo onthuld. Vanaf nu heten we Kindcentrum de Boog.
Dat was het dan weer.
Met vriendelijke groeten Noa, Bo en Ryan.

Basisschool Karregat

Er doen landelijk zo’n 50 scholenteams mee. Daarvan bereikten
twintig de finale die zaterdag gespeeld werd op het Newman
College in Breda. Het team van het Lorentz Casimir stond bij
aanvang van de finale landelijk op een zesde plaats.

Politie Mobiel Media Lab
Op donderdag 23 januari hebben alle leerlingen van groep 7
en 8 van SALTO-school ‘t Karregat een gastles gevolgd over de
gevaren van Social Media in het Mobiel Media Lab van de Politie.
De les werd gegeven door een politieagent, twee jeugd-agenten
en de wijkagent. De gebiedscoördinator was ook aanwezig.
Onderwerpen als (cyber)pesten, sexting (plaatsen van
naaktfoto’s op internet) en grooming (een kinderlokker op
internet) werden via een Kahoot-quiz bespreekbaar gemaakt.
Ook werden er indrukwekkende filmpjes getoond en mochten
de kinderen vragen stellen. Ze hebben geleerd wat de gevaren
zijn van bovenstaande onderwerpen en wat ze moeten doen
als ze er mee te maken krijgen. In deze tijd, waarin Social
Media een grote rol spelen, een zeer waardevolle les!
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De ‘First Tech Challenge’ (FTC) is een wereldwijde wedstrijd
waarbij robots volgens speciale regels met elkaar een competitie
aangaan. ‘FIRST’ staat voor For Inspiration and Recognition of
Voordat de wedstrijd begint, moet het team een presentatie geven
Science and Technology. Het is een non-profitorganisatie in de
in het Engels over zijn teamactiviteiten. Daarna gaan de robots de
Verenigde Staten, die ieder jaar robotcompetities organiseert
ring in. Een groot gedeelte van de dag stond het Lorentz-team op
voor scholieren.
een tweede plaats. In de finale speelde het team samen met een
Duits team. En hoewel het net niet genoeg punten verzamelde voor
In september is een groep van 10 leerlingen begonnen aan het
bedenken en bouwen van hun robots. Die moesten dit jaar eerst een eerste plek, werden ze aangewezen als winnaars van de Inspire
een halve minuut zelfstandig rijden en daarna moesten de bestuur- Award. Dat betekent dat de groep niet alleen uitstekende robots in
ders met hun controllers de robots blokken laten verzamelen en elkaar wist te zetten, maar dat ook op het gebied van teamwork en
presentatie de groep er uitsprong voor de jury.
stapelen. Bij alle wedstrijdonderdelen zijn punten te verdienen.
In Amerika gaan ze zich nu meten met de rest van de wereld.
Het doel van de First Tech Challenge is vooral om scholieren in
aanraking te brengen met technologie en wetenschap. Hierin
gaat Eindhoven weer eens voorop!

Basisschool de Boog
Uw kind is nu 3 jaar en gaat met 4 jaarnaar de basisschool. Een
grote verandering voor uw kind. Wilt u uw kind hier goed op voorbereiden kom dan naar de van peuter naar kleuterbijeenkomst
De politie had een hele duidelijke boodschap: durf te
melden als er iets aan de hand is en denk vijf seconden na
voordat je iets op internet plaatst: is dit slim om te doen…
En wist je dat je elke dinsdag en donderdag met de politie
kunt chatten als je een vraag hebt over iets?
Dat kan via www.vraaghetdepolitie.nl Je kunt de (jeugd)
politie ook volgen via Twitter en Instagram.

Wie:
voor alle ouders van 3 jarige kinderen
Wat: 	informatie over hoe het straks gaat op
de basisschool
Waar:
Korein, Kindcentrum de Boog.
Wanneer: maandag 23 maart
maandag 20 april
maandag 8 juni
maandag 6 juli
Tijd:
8.30 uur tot 9.00 uur
Hopelijk zien we u op 1 van deze bijeenkomsten!
Anette (Korein), Karin (Lumens), Janneke (bieb), Karlijn (IB’er)
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de Tongelrese
Keuken
Tartaar van tomaat, mozzarella en gedroogde abrikoos
Ingrediënten
voor 4 personen

Bereiding

 3 trostomaten
 1 bol mozzarella de Bufala
 5 gedroogde abrikozen
 1 sjalot, fijngesnipperd
 e nkele basilicumblaadjes, fijnge
snipperd
 1 tl witte balsamicoazijn
 1 el olijfolie
 versgemalen peper en zout

1 Was de tomaten en snijd ze in vieren. Verwijder de zaadjes en snijd ze
vervolgens in blokjes
2 Snijd de uitgelekte mozzarella en gedroogde abrikozen in blokjes
3 Meng alle ingrediënten in een diepe schaal.
Kruid met peper en zout en bestrooi met de fijngesneden sjalot
Besprenkel vervolgens met de olijfolie en azijn.
Roer het geheel voorzichtig om
4 Verdeel de tartaar over 4 borden, garneer met de fijngesneden basilicu
Serveer meteen uit.

Lekker met een stukje stokbrood

Eet smakelijk!

Clasine en Jack

Fitness voor iedereen
•
•
•

Fitness
Pilates
Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes
Voedingsdeskundigen
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht

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

Fit!vak Preventiecentrum
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 - 281 4317
info@fitther.nl
www.fitther.nl

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

Reeds 30 jaar hebben wij ervaring
in het leegruimen van woningen,
schuren en garages. Bijvoorbeeld
na overlijden of bij verhuizing.
Voor meer informatie of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels
06-13282524
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Wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

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

Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdag 20 maart 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.
’Vele Hemels boven de Zevende’ (2017) is de verfilming van de debuutroman van Griet Op
de Beeck. Het is een indringend verhaal over een familie waarvan de leden vechten met hun
gevoelens, maar die elkaar niet kunnen bereiken.

Gezellige avond met
film en hapjes.
Op vrijdag 17 april organiseren
we weer een gezellige avond
in ’t Oude Raadhuis.

Agenda
 Maandagmiddag

- Fiets- & Wandelgroep 55+ Tongelre
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april
wandelen: 1x per 2 weken. Het fietsen begint om 13.30
uur en het wandelen begint om 14.00 uur.

 Dinsdagmorgen
Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur.
We vertonen de actiefilm
’The River Wild’ (1994).

- Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames,
met koffie en een gezellig praatje.
- 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.
- Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur in Nuenen en
koffie-na in het wijkcentrum.

 Woensdagmiddag

- De wijkagent is elke 1e woensdag van de maand
aanwezig van 14.30 tot 15.30 uur. Afwisselend: even maand
in Orka, oneven maand in ’t Oude Raadhuis.

 Woensdagmiddag

- Kreakids
Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot 15.30
uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar onder
begeleiding. Deelnamekosten € 1,50 per keer.

 Woensdagavond

- Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.

 Donderdagmorgen

- Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Een lekkere kop koffie of thee en goeie buurt.

 Elke zondagmiddag

- Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te
kaarten of een ander spel te doen.

CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuiseindhoven.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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Marianne Kommers en Fransje Rovers

Meesterbrein 2020
Vrijdag 8 mei aanvang 20.00 uur.
Welk team neemt de titel over van het team Het Zwarte Schaap?
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 25 april per mail aan
raadhuis-evenementen@kpnmail.nl, met
naam en leeftijd van alle teamleden én
de gegevens van de contactpersoon.
Inschrijfgeld € 1,00 per deelnemer.
Fietstocht voor jong en oud
Zondag 19 april van 12.30 tot 17.00 uur.
Deelname € 1,50 p.p. Kinderen
t/m 13 jaar gratis.
Fietsroutes van 15 of 25 km.
Tijdens de rit zijn er foto-opdrachten en
kunnen er spelletjes worden gedaan.
Deelname op eigen risico.

 Dinsdagavond

 Woensdagmorgen

Paasbrunch
2e Paasdag 13 april van 11.30 tot 14.00 uur.
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, smakelijke en
sfeervolle paasbrunch in ’t Oude Raadhuis. Kosten € 7,50. De
zaal is open om 11.15 uur. Aanmelden kan pas vanaf 25
maart bij ’t Oude Raadhuis tussen 9.00 en 12.00 uur of
even bellen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Geef je snel op, want vol is vol!

Noteer in uw agenda!!!!
12 tot en met 15 mei 2020
Avondwandelvierdaagse.
Zet de wandelschoenen klaar
en smeer de kuiten.
Let op: we starten op dinsdag.
Tot de 12e.

Vacature van de maand:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis is op zoek naar een boekhouder!
Hallo! Mijn naam is Anneke van Esdonk en sinds 2010 ben ik vrijwilliger bij
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis. Mijn buurvrouw, Hellen, werd door mijn man
Norbert gevraagd om penningmeester te worden bij het raadhuis. Dat wilde
ze wel, maar ze wist niet zo goed hoe ze moest boeken en wat daar bij kwam
kijken. Nou oké zei ik, als jij penningmeester wordt, wil ik wel jouw ‘boek-houder’
worden en zo ging het! Voor mij dus geen vergaderingen met het bestuur en zo,
maar gewoon lekker thuis achter de laptop en een keer per maand overleg met de
penningmeester. Inmiddels is Hellen geen penningmeester meer en haar opvolgster, Anjo, zei
tegen mij: ik wil het wel gaan doen, als jij ook blijft. Chantage? Nee hoor, ik vond het nog steeds leuk om te doen en
zo bleven mijn grijze cellen ook aan de gang. Inmiddels ben ik met pensioen en nu wil ik ook graag als boekhouder
van het raadhuis met pensioen. Jullie raden het al: ik ben op zoek naar een opvolger! Mijn werkzaamheden wil ik
graag overdragen aan iemand die ervaring heeft met boekhouden, maar ook heel belangrijk, binding heeft met de
wijk en 1 á 2 dagdelen per maand hiervoor tijd heeft. O ja, we werken op het raadhuis met Davilex, maar mocht dat
een probleem zijn, dan kan er gekeken worden naar een andere optie. Natuurlijk wil ik mijn opvol-ger inleren en
hier ruim de tijd voor nemen. Zelf blijf ik als vrijwilliger actief bij het raadhuis, want het is een leuke club en zo blijf ik
ook op de hoogte van alles wat er in Tongelre speelt.
Voor informatie kun je mailen naar raadhuis@on.nl of beheerders.raadhuis@on.nl

Activiteiten agenda t/m april 2020
Filmavond

vrijdag 20 maart

19.30 - 23.00 uur

Paasbrunch

2e Paasdag, 13 april

11.30 - 14.00 uur

Filmavond

vrijdag 17 april

19.30 - 23.00 uur

Fietstocht voor jong en oud

zondag 19 april

12.30 - 17.00 uur

Fietstocht voor jong en oud

zondag 19 april

12.30 - 17.00 uur
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activiteiten bij Orka
orka
uitgelicht

Houd voor meer
informatie de posters en
aankondigingen in
Rond ’t Hofke en
op Facebook in
de gaten!

voor op
de kalender

Wij
doen mee
aan NLdoet!
Help je
mee?

14 maart
NL doet: waar we een start gaan maken met de herinrichting van ons voorterrein. Meedoen? Stuur een
mailtje naar info@orkacentrum.nl. Iedereen is welkom.

21 maart
Wil je een dagje de handen uit de mouwen steken voor
een stichting, vereniging of zorginstelling? Kom dan op 14
maart 2020 vanaf 9.00 uur naar Orka om mee te doen met
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Je
maakt kennis met vrijwilligerswerk en helpt ons een klus te
klaren. En het is nog gezellig ook!
Bij Orka gaan we op die dag o.a. een kinderspeeltoestel
plaatsen aan de voorzijde en hebben we tal van kleinere

Nieuwjaarsreceptie vrijwilligers
Op donderdag 30 januari jl. was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers uit Tongelre. Op deze avond
werden de vrijwilligers van Tongelre bedankt voor hun inzet.
Elk jaar wordt er gekozen voor een ander wijkcentrum/
buurthuis en dit jaar was dat Orka. Het was een goede,
gezellige en drukke avond waar we onder het genot van een
hapje en drankje met elkaar 2019 even konden laten
passeren. En ook weer nieuwe ideeën met elkaar hebben
gedeeld om in 2020 er weer iets moois van te maken. Omdat
onze gebiedscoördinator, Ursula Gerritsen, ziek was, werd er
afgetrapt door een collega van haar.

klussen die gedaan moeten worden. Dus iedereen die een
steentje bij wil dragen is welkom. Natuurlijk zorgen we ook
voor de inwendige mens.
Wil je een dagdeel of de hele dag aansluiten op 14 maart?
Stuur even een mail naar info@orkacentrum.nl.
Vele handen maken licht werk.
We hopen je te zien!

Muziekavond van 20:30 - 01:00 uur.
Met optreden van Blues Grass ’n roots & countryroll
band “The Swamp Drifters”

8 april
Cook4U

18 april
Muziekavond “Karaoke”. Wil je meedoen? Stuur het nummer
dat je wilt doen vast door naar info@orkacentrum.nl,
dan hebben we het zeker paraat.

Aansluitend heeft bestuurslid Mirjam Hendriks vanuit Orka kort
maar krachtig verteld wat Orka doet en waar we voor staan:
 Orka heeft 40 vrijwilligers;
 Orka gaat in 2020 aan de slag met een nieuwe keuken
(zoekt nog handige mensen en nog wat extra budget);
 Orka deelt met anderen dezelfde passie: de medemens.
 Tip: vergeet niet soms terug te kijken op je zegeningen
en successen. Dat geeft die extra energie die je soms
nodig hebt als het even tegenzit.
Tot slot was het de beurt aan wethouder Yasin Torunoglu.
Hij bedankte iedereen hartelijk en gaf aan hoe trots hij is om
te zien wat er allemaal gebeurt in Tongelre. Hij sloot af met
de slogan voor het honderd jarig bestaan van Eindhoven:

Ga naar nldoet.nl
en meld je aan.

Vrijwilliger
gezocht!

Muziekavond op 21 maart van 20.30 - 01.00 uur.

Met optreden van bluesgrass
’n roots & countryroll band

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die affiniteit heeft
met boekhouden en dit samen met onze penningmeester op wil pakken. Dat kan door een mailtje te
sturen naar info@orkacentrum.nl of te bellen naar
06-53797337.

“The Swamp Drifters”

CONTACT
Verder wensen we iedereen voor 2020 veel leuke ontmoetingen waarin we energie met elkaar delen en zoveel mogelijk
mensen, inclusief onszelf, weer blij gaan maken!
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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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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

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk

brei- & haakclub
wo: 10.00-12.30 uur
do: 19.00-21.30 uur
Openingstijden
maandag t/m zaterdag:
van 10.00 tot 17.00 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

Afgelopen periode hebben de vrijwilligers van speeltuin
Sint Joseph hard gewerkt om alles tiptop in orde te maken,
zodat de speeltuin op 28 maart om 13.00 uur weer open kan.
Het adres van de speeltuin is Sint Josephlaan 1, op ongeveer
vijf minuten fietsen van ‘t Hofke.
De speeltuin behoort tot een van de grootste van Eindhoven
en omstreken, is helemaal omheind en er is altijd toezicht.
Er zijn meer dan 50 toestellen die allemaal aan de wettelijke
eisen voldoen. De entree bedraagt €0,50 per persoon en
voor €17,00 per jaar kunt u een gezinsabonnement afsluiten.

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Praktijkadres
Pagelaan 20A, 5641 CC Eindhoven
info@kindertherapieeindhoven.nl
www.kindertherapieeindhoven.nl

Speeltuin Sint Joseph gaat
28 maart a.s. weer open.

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

Voor €10,00 per dag, plus entreekosten, kunt u de blokhut
huren om kinderfeestjes te organiseren. De openingstijden
zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot
17.00 uur. Woensdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de schoolvakanties is de speeltuin geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie: www.sintjosephspeeltuin.nl
of bel 040-2812292 (Opa Kees).

Gratis parkeren

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

Vertrouwd onderhoud bĳ
Autovakmeester
Openingstĳden:
maandag t/m vrĳdag:
van 08.00 tot 17.00 uur
zaterdag:
van 10.00 tot 14.00 uur

URKHOVEN

Spaarpot 40a - 5667 KX Geldrop
Tel.: +31 (0) 40 290 87 07
www.autovakmeester.nl/urkhoven
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Bericht uit de Karpen
Beste mensenwezens / medebewoners,

Het klinkt wat vreemd, maar ik ben een kamsalamander. In
het Eindhovense hebben we twee grote families. Hier in de
Karpen in Tongelre en in Strijp in de omgeving van de
voormalige bomkrater.
Ik woon met vele andere soortgenoten in jullie tuinen en
maken dankbaar gebruik van jullie vijvers om te zorgen
voor nakomelingen.
Wij zijn best zeldzaam en bijzonder in soort en door jullie
mensenwezens gelukkig wettelijk beschermd.

Ook andere amfibieënsoorten liften daar in mee. We zijn er
erg blij mee, want we hebben er allemaal baat bij. Nu heb
ik laatst gehoord van een das uit het Eckartse bos, dat hij
graag voor hem en zijn familie een veilige oversteek zou
willen naar het Wasvengebied. Die wens hebben wij
natuurlijk ook. Wat zal het geweldig zijn om ons leefgebied
op deze wijze ook te kunnen vergroten. Maar meneer Das
heeft het niet gehad over een veilige oversteek van de
Karpen naar het bos van Eckart. Onder de Van Oldenbarneveltlaan door. Ook dat zou fantastisch zijn! Dan kan ook
daar onze familie zich vestigen. Ik heb gehoord dat er
prachtige poelen zijn en dat het een mooi bos is om in te
wonen. Helaas kunnen wij daar nu ook niet komen, omdat
we gewoonweg niet de overkant kunnen bereiken door de
asfaltwissels van de mensenwezens.

Arno’s theater
Arno Huibers - in zijn hoedanigheid als acteur en bewegingskunstenaar- werkt samen met de Eindhovense danser Frans
Custers en de Turkse danseres Eda aan een nieuwe dansbewegingstheatervoorstelling, met de prikkelende titel Der
Jungfrau gewidmet. Het is het derde deel van een drieluik in een
tijdspanne van 24 jaar, met eerder Drenkeling’en Dante’s Hel.
Het is visueel aantrekkelijk theater, geïnspireerd op Butoh
dans. Met beelden die in hun trage bewegingen raken en
ontroeren, maar ook confronteren. Danstheater waarin twee
mannen en een vrouw ieder hun eigen verleden in het
heden beleven. Hun levenslijnen kruisen, beïnvloeden,
botsen, om uiteindelijk in elkaar te vloeien. Ieder in een
eigen bewegingstaal.
Frans: Het zaadje is geplant, der Jungfrau gewidmet.
Arno: Ik geef haar de jeugd terug. Uit haar jurk kruipt de
rebel die van de verboden vrucht durft te eten.
Eda: Time, time is listening, time saying it’s own name. The
invisible threads between. Waiting the past to be passed.

Arno’s Theater: Kalverstraat 11 Eindhoven
Data :	18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 maart 2020
aanvang 20 uur
Entree :	€16,- met gratis kopje koffie/thee
voor aanvang (bar gaat 10 minuten
voor aanvang dicht!)

Het 25-jarig jubileum van : SPLENDID

Dit zijn wij Kamsalamanders. Jaarlijks worden wij
gemonitord. Zie onze mooie onderkanten.
Onze populatie in Tongelre leeft van oudsher in het
Karperven, wat achter ELTV ligt en enkele tuinen die er aan
grenzen. En het toenmalige Wasven. Een ven wat met de
aanleg van de Eisenhowerlaan is dichtgeschoven. Vanuit
deze plekken heeft onze familie vanaf de jaren 70 zich
moeten vestigen in jullie tuinen.
Een aantal jaren geleden heeft een stadsecoloog, samen
met een bewoner ervoor gezorgd dat het Karperven een
opknapbeurt kreeg en werden er drie nieuwe poelen
gegraven, waar wij kamsalamanders langzaam, maar nu
dankbaar gebruik van maken. De poelen zijn gegraven om
onze soort weerbaarder te maken.
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Dit zijn wij ook
In jullie tuinen maken we gebruik van jullie vijvers in het
voorjaar om onze nakomelingen voort te brengen. En in de
zomer zijn we op jacht naar insecten tussen de planten en
onder de bladeren. Wanneer de herfst zich aankondigt
zoeken we een goede beschutte plek om te overwinteren.
Tot nu toe, nu dit iemand voor mij aan het opschrijven is
(half januari), heb ik niet het idee dat ik nog een echte
winterslaap zal gaan doen, maar ik moet wel de winterrust
in acht nemen. Trouwens in februari en maart kan het toch
nog wel eens flink koud worden.
Al met al, zouden wij salamanders, kikkers en padden,
amfibieën dus, ook veilige plekken willen om aan de andere
kant van deze wegen te kunnen komen, eerder genoemd.
Beste mensenwezens. Zouden jullie daar ons bij willen
helpen? Wij zouden jullie zeer dankbaar zijn. En ik spreek
dan ook namens andere dieren uit de groenrijke omgeving,
want ook zij hebben deze grote wens.
Dank je wel, voor dat ik dit bericht op deze manier aan
jullie kan laten weten.
Familie Kamsalamander, de Karpen.

Op 1 april 1995 opende Sportcentrum Splendid zijn deuren
op de Tongelresestraat 275 in Eindhoven. Als een van de
eerste sportscholen, want in die tijd was het niet zo
”gewoon” als nu, dat mensen gingen sporten in een
sportschool. Door goede begeleiding te bieden en vooral
een sociale ontmoetingsplek te zijn, is Splendid, vooral in
Tongelre, een begrip geworden!

Op 28 maart 2020 wil Splendid dit heuglijke feit
vieren met al haar leden en oud-leden.
In de ochtend zullen er diverse sportactiviteiten buiten


plaatsvinden. Heerlijke lessen zoals: bootcamp, yoga enz.



 anaf 18.00 uur is er de mogelijkheid tot feliciteren en
V
vanaf 20.00 uur zal er een feestavond zijn bij Splendid.



 ok zullen er op woensdag 1 april heel mooie aanbiedingen
O
voorbijkomen voor mensen die graag willen komen sporten.

bikes en onze uitgebreide fitnessruimte. Je mag uiteraard
ook meedoen aan een van onze groepslessen.
Sportcentrum Splendid viert feest en wil graag dat jullie
daarvan meegenieten.
Voor meer info:
Sportcentrum Splendid
Tongelresestraat 275 5642 NA Eindhoven
040-2816514
info@splendidsportcentrum.nl
www. Splendidsportcentrum.nl

Heb jij ooit bij Splendid gesport of gewerkt, dan ben je
deze dag van harte welkom!! Vind je het leuk om een
kijkje te komen nemen, dan is die mogelijkheid er
natuurlijk ook. Onze enthousiaste instructeurs staan voor
je klaar om alles te showen. Te zien zijn ondermeer onze
pas vernieuwde cardio-apparaten, de nieuwe spinning33

momenten met
Hart, ziel en handen

Afscheid
nemen doen
we samen

Gossiemikkie

Een oud verhaal:
door Wim van de Wiel

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.

“Wat zeg je nou toch, opa, wat betekent gossiemikkie?” Met
veel moeite probeer ik het uit te leggen.
Ook woorden als ‘Tjeeminee’, ‘Jezus nog aan toe’, of ‘potverdorie’ betekenen tegenwoordig niet meer dan een poging tot
afkeuring, frustratie of verwondering, positief of negatief.

De vertellers en schrijvers trachten met menselijke
woorden het Goddelijke te vatten, en meteen koppelen ze
aan hun boodschap de nodige leef- en gedragsregels.
En ik denk dat deze ‘beschrijvingen van het goddelijke’
méér zeggen over de schrijver dàn over ‘God of De
Almachtige’.
Toch wordt zo door middel van verhalen, parabels en
beelden ‘Het Goddelijke’ begrijpelijk en komt God
dichterbij.

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

BEWEGEN IS GEZOND

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd 2

12-08-19 14:36

Kom sporten onder
deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur
bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!

...even naar Primera

ik zeg u: ‘Heb uw vijanden
lief’.We staan misschien
verwonderd over sommige
regels vanuit de Islam:
dagelijks gebed en het
geven van aalmoezen.

‘Gossiemikkie’ of gossiemijne’. Al gauw moest ik denken
aan de titel van een boek van Carel ter Linden, huisprediker
van het koninklijk huis in de tijd van koningin Beatrix: ‘Wat
doe ik hier in GODSNAAM?’
Al vlot schieten mij een enkele uitspraken over God of
Goden te binnen:
‘Allah alim’, vrij vertaald : ‘Allah weet het”, of ‘ik weet het niet’.
Ook Boeddha heeft een mooie uitspraak: ‘Vrede komt van
binnenuit’.
Maar wie of wat wordt er onder ‘God als naam’ verstaan.
“Hoe heet Hij dan?” is de goeie vraag!!
In elke cultuur en taal tref je namen om het ‘Goddelijke’ te vatten.
We ontdekken beschrijvingen als: ‘Schepper, Almachtige,
Oerkracht, Eeuwige Liefde of Moeder Aarde’. Een Boeddhist
zal spreken van ‘De Weg van verlichting’ en een Hindoe van
‘De Eeuwige Wet’.
Wij kunnen genieten bij het horen van de Joodse verhalen
over Mozes en Abraham, zowel in de bijbel als in de Koran;
We stellen vragen bij rebelse opmerkingen van Jezus: ‘Maar

Ondanks al deze mijmeringen blijf ik het antwoord zoeken
op de vraag: ‘Wat doe ik hier in Godsnaam?’
Ramses Shaffy zingt: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach en
bewonder’. Graag wil ik aanvullen: Wij hebben lief en
zorgen, we delen, oordelen, keuren goed en veroordelen.
We werken en slaan de plank mis, we planten, oogsten en
consumeren, we praten, buurten en mogen opvoeder en
ondersteuner zijn’.
Doen wij dit alles en nog veel meer in Godsnaam?
Nog meer vragen: Kan ik treden in de voetsporen van God,
in Zijn voetsporen? Hier en nu, in mijn persoonlijke leven,
binnen mijn gezin en familie, voor de medemensen en voor
Moeder Aarde?
Of, een doordenkertje, heb ik genoeg aan een basis van de
leefregels: Trouw, Rechtvaardigheid en Liefde?
En dan kom ik misschien uit bij één van de meest gebruikte
gezegdes uit de Christelijke traditie:
‘Behandel de ander in alles, zoals je zelf behandeld wilt
worden.’
Door Wim van de Wiel

Sport en spel onder deskundige begeleiding!
CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl
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van de Geloofsgemeenschap
Protestante kerkdiensten
Zondag 15 maart		
Zondag 22 maart		
Zondag 29 maart		
Zondag 5 april		
Donderdag 9 april		
Vrijdag 10 april		
Zaterdag 11 april		
Zondag 12 april		

10.00 uur		
10.00 uur		
10.00 uur		
10.00 uur		
19.30 uur		
19.30 uur		
21.30 uur		
10.00 uur		

ds Elbert Grosheide
ds Gideon van Dam		
ds Elbert Grosheide
ds Karin Seydell		
ds Elbert Grosheide		
ds Elbert Grosheide		
ds Elbert Grosheide		
ds Elbert Grosheide		

Jeugdkerk
eredienst
Witte donderdag
Goede vrijdag
Paaswake
Pasen

Vespers

Vanaf zondag 1 maart worden, in het kader van de veertigdagentijd, weer vespers gehouden. In de vespervieringen zijn lezingen,
liederen en stiltes als een rustpunt in ons drukke bestaan.
Het thema van de vespers is “Sta op”.
In de veertigdagentijd leven we toe naar het feest van een
nieuw begin: Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds
weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde
mogen delen met anderen.
Plaats: Ontmoetingskerk om 19.00 uur

Brabant voor Moldavië

Helaas is het predikantenrooster op dit moment nog niet helemaal bijgewerkt.
Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Jeugdkerk elke tweede en vierde zondag van de maand.

“Brabant voor Moldavië” is een samenwerkingsverband van
een aantal Brabantse gemeenten die 4 projecten van Kerk
in Actie in het armste land van Europa ondersteunen. Die
armoede heeft onder meer tot gevolg dat veel volwassenen
proberen werk te vinden in het buitenland, en dat jongeren
wegtrekken uit het land.

Bij de diensten

Pasen, een nieuw begin, een nieuwe Paaskaars. Onderstaande kaarsen van de eredienst, kindernevendienst en
jeugdkerk worden dan vernieuwd.

15 maart: in deze viering wordt een kunstwerk van Wietske
Lamper tijdens de expositie in onze kerk nader toegelicht.
26 maart: na de dienst is er een na-de-koffie-gesprek. Naar
aanleiding van een aantal dagen studieverlof van ds Grosheide
spreken we aan de hand van een voorbeeld over de vraag hoe
het lezen van de bijbel in een andere cultuur ons (mogelijk)
kan helpen bij het verstaan van de tekst in onze situatie.

Godsbeelden

Op 26 maart zetten we ons gesprek voort over de vraag
naar de relevantie van ons geloof voor het dagelijkse leven.
Aan de hand van liederen, belijdenissen en ervaringen
verkennen we wat ons inspireert en onze geloofsbeleving
inhoud geeft (of juist niet). Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

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 dinsdagmorgen een
Eucharistieviering om 9.00 uur en daarna koffie/thee in
het kerkwijkcentrum.
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1e en 3e zaterdag van de
maand om 19.00 uur met kapelaan.
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van de
maand om 19.00 uur met dominee.

Openingstijden KWC
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).

iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig praatje.
• Op dinsdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.
• Na elke eucharistieviering kop koffie/thee en een gezellige babbel.

Afgelopen maand hebben wij van 2 personen
afscheid moeten nemen.
15 februari: Aida van Gent – Cabuling 80 jaar
26 februari: Diny Bakermans – Mathijssen 91 jaar
Verder zijn wij nog altijd op zoek naar een
medewerk(st)er hoofdzakelijk als hulp bij het
koffiedrinken op zondagmorgen
Wij zijn ook nog op zoek naar een extra
medewerk(st)er voor het Kerkwijkcentrum,
om ons een helpende hand te bieden.

Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier is
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: J aap of Linda Stooker 040-2814734,
of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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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
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Tongelre
Verleden en heden

Hurkmans
Dakbedekking

Zicht op de Loostraat. Foto: Frits van Geffen

Uw dakdekker in de buurt!!!
• Gratis offerte
• Gratis inspectie
• Geen voorrijdkosten
Voor uw garage, aanbouw of dakkapel
moet u ons maar eens bellen!!!
Ook na 18.00 uur Zéér scherpe prijzen
www.platte-daken.nl

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

Foto: Paul Brans
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Mag ik me even voorstellen?
Ik ben Funda Kavak en ik werk als activiteitenbegeleidster op de dagbesteding binnen Vitalis Berckelhof.
Hiervoor heb ik 10 jaar in de zorg gewerkt. Om de cliënten
langer zelfstandig thuis te laten wonen ondersteun ik hun
in het dagelijkse leven door structuur te bieden.

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

De dagbesteding is de plek voor senioren uit de wijk die
hun dag op een nuttige manier willen indelen en sociale
contacten onderhouden. Spreekt u dit aan. Dan is de
dagbesteding iets voor u. Dagbesteding voorkomt ook
overbelasting van uw mantelzorgers. Dagbesteding helpt
u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
Met onze dagbesteding in groepsverband bieden wij u
een fijne dag in een gezellige omgeving. Samen met
andere wijkbewoners werkt u actief en zelfstandig voor
het behouden van uw gezondheid.
Voor ouderen die lichte of matige verzorging en begeleiding
nodig hebben geldt de maatwerkvoorziening in de WMO.
Voor ouderen met gevorderde dementie kan dagbesteding
een onderdeel van WLZ-zorg.
Voor meer informatie bent u en uw mantelzorger/
familie welkom in Berckelhof.
Open van maandag t/m vrijdag 9.30-16.00
Telefoon 040-2331673

Met vriendelijke groeten,
Funda Kavak
Generaal Cronjéstraat 3
5642MH Eindhoven

Maak ook eens een Eindje Om!
Bewegen is gezond. Dat weten we allemaal. En je hoeft
er echt niet voor naar een sportschool of sportclub.
Gewoon een rondje wandelen in je eigen buurt kan net
zo leuk en leerzaam zijn. En lekker gemakkelijk.
Onder de naam ‘Eindje Om’ kunnen bewoners, verenigingen en andere initiatiefnemers een wandelrondje
maken en dit delen met de rest van de stad. De gemeente
helpt hierbij met bijvoorbeeld het maken van een
foldertje en publicatie op de website. In 2019 hebben
verschillende bewoners al 10 ‘Ommetjes’ gerealiseerd.
Een Eindje Om is een buurtwandeling van maximaal 3-4
kilometer door en voor bewoners. De wandelingen
brengen je langs bijzondere plekken, lopen over verrassende paden en nodigen uit tot spontane belevenissen,
leuke ontmoetingen en lekker buiten bewegen.

Wij helpen je graag met realiseren van jouw Eindje Om.
We kunnen er voor zorgen dat jouw route, informatie en
foto’s in één kaart komen te staan, vormgegeven in de
Eindhoven-huisstijl. We kunnen deze route dan publiceren op http://www.eindhoven.nl/eindjeom zodat
anderen jouw Eindje Om ook kunnen wandelen.
Eventueel kunnen we deze kaart ook als folder afdrukken
om bijvoorbeeld in het buurthuis te leggen. En tot slot
kunnen we, als dat nodig is, de route nog aantrekkelijker
maken door er bijvoorbeeld een extra bankje te plaatsen.
Wil jij, alleen of met je buurt- of verenigingsgenoten,
ook een Eindje Om realiseren? Kijken dan op http://
www.eindhoven.nl/eindjeom of stuur een mailtje naar
eindjeom@eindhoven.nl ter attentie van gebiedscoordinator Tongelre.
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rondom de
Wasvenboerderij
De winter is voorbij (nou ja, winter……), en carnaval is inmiddels ook achter de rug. De
lente kriebelt… Bij jou ook? Kom dan meedoen met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. Er is genoeg te doen, en het is altijd erg gezellig!
Of kom lekker ‘natuurlijk dineren’! Op de laatste vrijdagavond van maart valt dit samen
met de natuurthema-avond voor de jeugd in de Schop. Leuk om te combineren: de
kinderen krijgen een aangepast menu tussen 18 - 19 uur. Na aﬂoop keren ze terug voor
een lekkere afsluiting.
Natuurlijk dineren
De Wasvenboerderij staat voor verantwoord lekker eten. In de reeks ‘Natuurlijk
dineren’ laten we je proeven hoe bijzonder
dat kan zijn. In de maanden januari,
februari en maart verzorgt de Gasterij op
vrijdagavond een diner met een bijzonder
thema. Laat je verleiden met verrassende
gerechten!
Tijdens de vrijdag-thema-avond wordt een
vijfgangenmenu in tapasvorm geserveerd
voor € 29,50 (exclusief drankjes). Het diner
start met een inspirerende presentatie
door een gastspreker, gevolgd door allerlei
gerechten met het thema in de hoofdrol.

Planning activiteiten maart/april
Expositie: foto’s van Evi van der Kant

tot en met 26 april Overloop

Natuurlijk dineren: Vis moet zwemmen

13 maart 18:00u De Gasterij

NLdoet: Wasven doet mee!
Natuurwerkochtend
Natuurlijk dineren: Opgeweckt
Natuurthema-avond: Op paddentrek

Op vrijdag 13 maart is het thema “Vis moet
zwemmen”. Duurzame vis uit Brabant: De Stroom in
Spoordonk kweekt meerval volgens de principes van The
Good Fish Foundation.
Jack van der Schoot vertelt over zijn verantwoorde vis en laat je
proeven hoe veelzijdig vis kan zijn.
Op vrijdag 27 maart is het thema ‘Opgeweckt’. Voedsel
weggooien is zonde. Zeker als je het ook kunt inmaken,
drogen, wecken, pekelen en fermenteren. Zo kun je de hele
winter genieten van verse groente, vis en vlees.
Het avondvullend diner start om 18:00 uur en kost € 29,50
per persoon. Reserveren is gewenst via 040-7870707 of via
onze website.

Natuurwerkochtend
Paasbrunch

14 maart 9:15u De Schop
21 maart 09:30u De Schop
27 maart 18:00u De Gasterij
27 maart 19:00 De Schop
4 april 09:30u De Schop
12 en 13 april 11:00u De Gasterij

NLdoet: Wasven doet mee!

Natuurwerkochtend voor groot en klein
Elke eerste en derde zaterdag van de maand organiseert de
natuurwerkgroep van het Wasven de Natuurwerkochtend.
Er zijn altijd volop leuke en nuttige natuurklussen te doen
rondom de Wasvenboerderij!
Het zou geweldig zijn als je ook komt helpen onze gezamenlijke leefomgeving nog mooier te maken. Natuurlijk is
gepaste kleding die bij het stoerdere werk hoort gewenst.
Wie mee wil helpen is van harte welkom. We verzamelen
bij de Schop. Er wordt gewerkt van 9:30 uur tot 12:30 uur.
In de pauzes is er koffie of thee met iets lekkers uit de
Wasvenbakkerij.

Natuurthema avond voor de jeugd (6-11 jaar)
Als de winter voorbij is en het voorjaar staat voor de deur, dan
worden er weer allemaal dieren wakker uit hun winterslaap.
Zo ook kikkers, padden en salamanders. Ken jij ze allemaal?
Op vrijdagavond 27 maart gaan we op onderzoek naar deze
amfibieën, dus trek je laarzen en oude kleren maar aan en
neem een goeie schijnwerper mee want we gaan weer op pad!
Kom je ook? Het wordt weer leerzaam en ook nog gezellig!
Het is van 19:00 uur tot 20:30 uur in de Schop van de
Wasvenboerderij. De entree is € 2,00 per kind, of maak
gebruik van de natuurstrippenkaart. Vraag gerust een
vriendje of vriendinnetje mee, dat is wel zo leuk!

Paasbrunch in de Gasterij
Op zondag 12 april en maandag 13 april serveren wij in de
Gasterij een Paasbrunch.Zoals u van ons gewend bent, is
deze brunch met de beste biologische ingrediënten van het
seizoen bereid en zoveel mogelijk uit onze eigen tuinderij.
De brunch start om 11:00 uur. Het buffet wordt om 11:30
geopend en kost €23.50 p.p.
Reserveren gewenst via de website www.wasven.nl.

Exposities
Op de Overloop van de Wasvenboerderij worden regelmatig exposities gehouden. De expositie van analoge foto’s
van Evi van der Kant is nog tot en met 26 april 2020 te zien
in de Wasvenboerderij.

Op zaterdag 14 maart doet het Wasven mee aande grootste
vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. NLdoet zet
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om
een dagje de handen uit de mouwen te steken. Dat kan ook
bij het Wasven met activiteiten in het groen en in de
boerderij, zowel buiten als binnen.

Maak het mee @Wasven

Help je mee om samen met ons een aantal karweitjes te klaren?
Al heb je twee linkerhanden of twee rechtse, of misschien wel
groene vingers, NLdoet is voor iedereen en voor alle leeftijden.
We starten om 9.15 uur met koffie en een inleiding over de
werkzaamheden. Om 12.15 uur wordt er een stoere lunch
geserveerd en we ronden de werkzaamheden af om 14.30 uur.

Meer informatie

De Wasven zorgwerkgroep organiseert themabijeenkomsten
voor kwetsbare doelgroepen met aandacht voor natuurbeleving en de voedselketen. De activiteiten vinden plaats
rondom de Wasvenboerderij onder de noemer ‘Maak het
mee @Wasven’. Kijk voor meer informatie op onze site.

De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn op
moment van uitgave. Op de website www.wasven.nl
en op onze Facebookpagina @Wasven wordt het
laatste (bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid.

Opgeven via www.NLdoet.nl of natuurwerkgroep@wasven.nl.
We hopen je graag te zien op deze altijd gezellige dag!
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gezond en Wel
Oefentherapie Cesar
Syndroom van Tietze
Kraakbeen is veerkrachtig weefsel. Het verbindt je borstbeen
met je sleutelbeen en ribben. Het kraakbeen zorgt ervoor dat
je borstkas kan bewegen als je in- en uitademt. Bij het syndroom
van Tietze is het kraakbeen van één of enkele ribben ontstoken.
Het syndroom van Tietze, ook wel costochondritis genoemd,
wordt gekenmerkt door het ervaren van een drukkende en/of
stekende pijn ter hoogte van het borstbeen en de ribben. De
meeste pijn wordt ervaren bij de 2de, 3de of 4de rib. Door een
verhoogde druk van de rib naar het borstbeen ontstaat er een
irritatie en later een ontsteking en dat geeft de pijnklachten.
Het belangrijkste symptoom, een vervelende stekende pijn op
de borst, kan het angstige en onrustige gevoel geven dat er
iets mis is met het hart.

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.

Je kunt het syndroom van Tietze herkennen aan de
volgende symptomen:

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
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vanaf111stuk
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vanaf
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en
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en
Service
Service
Service
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Prijsverhouding
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Openingstijden:
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9.00-17.00
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 Pijn op de borst ter hoogte van het borstbeen. Dit kan
een felle, stekende pijn zijn die aanvalsgewijs voorkomt,
maar ook een zeurende pijn die gedurende de dag steeds
erger wordt;
 Drukpijn op de ontstoken kraakbeenverbinding;
 Hoesten, niezen of diep inademen is pijnlijk;
 Soms uitstralende pijn naar de ribben, de arm, de
schouder of de buik.
Oorzaken
Naast een verkeerde houding kan het syndroom van Tietze
ook mogelijk veroorzaakt worden door:
 Een verkeerde houding. Denk hierbij aan een houding
met een wat gebogen rug en de schouders naar voren;
 Langdurige inspanningen en bewegingen die de borstkas
ver doen uitzetten en daardoor de ribben verplaatsten,
zoals diep ademen, liggen, buigen, veelvuldig schrapen
van de keel, hoesten, niezen en zware lichamelijke
inspanning;
 Trauma, zoals een klap of stoot tegen de borst;
 Ongewone (al dan niet zware) lichamelijke inspanningen;
 Een zwangerschap;
 Infectie van de bovenste luchtwegen.

Behandeling
De klachten gaan over het algemeen vanzelf weer over.
Er zijn oefeningen die de klachten van het Syndroom van
Tietze verlichten. Daarmee verdwijnt het syndroom niet,
maar maakt het wel draaglijker op het moment dat er
een aanval van pijn komt. Dit zijn vooral ademhalingsoefeningen, rekoefeningen en houdingsoefeningen.
Voor meer informatie en/of behandeling kunt u met mij
contact opnemen.

De praktijk Marja Boerefijn
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo),
0402813463 0644109579
marja@cesar-tongelre.nl www.cesar-tongerle.nl
 Oefentherapie Cesar
 Adem- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn
 Bekkenoefentherapie en zwangerschapsbegeleiding
 Behandeling van slaapproblemen
 Craniosacraaltherapie
 Triggerpointbehandeling
 EMDR.

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

ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl
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Pim zorgt voor blije gezichten!
Iedere week komt er, normaal gesproken, een aantal
ouderen uit de buurt van Huize Ignatius in Tongelre naar
Eetpunt Ignatius om mee te eten. Nu Huize Ignatius wordt
verbouwd vonden we het belangrijk dat deze mensen toch
ergens naartoe konden voor een warme maaltijd. Vlakbij
Ignatius is het Activiteitencentrum Orka en in overleg met de
beheerder is afgesproken dat we drie dagen per week gebruik
mogen maken van de keuken en bijbehorende eetruimte.

Er is plek voor meer ouderen die willen aansluiten bij Eetpunt
Ignatius. Voor meer info of aanmelden kun je mailen naar
BWignatius@ggze.nl

Pim
Iedere maandag, dinsdag en donderdag komen de mensen nu
tijdelijk hier samen om te genieten van een warme maaltijd.
De warme maaltijd wordt verzorgd door Pim, topper van een
medewerker van cateraar Albron. Pim komt drie keer per
week op de fiets vanuit Geldrop om voor de mensen te koken,
geheel vrijwillig! Hij krijgt hulp van twee vrijwilligsters uit de
buurt. De dames zorgen met veel plezier zorgen voor een
gezellig gedekte tafel, het uitserveren van het voor-, hoofd- en
nagerecht en de afwas.
Eetpunt Ignatius
Wanneer de verbouwing van Ignatius klaar is, gaan de mensen
weer eten bij het Eetpunt Ignatius. Cliënten van GGzE en
bewoners uit de buurt eten gezamenlijk de warme maaltijd,
wat zorgt voor leuke gesprekken en verbinding met elkaar!
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Fysiotherapie bij COPD (en astma)

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een
verzamelnaam voor twee typen chronische longziekten,
namelijk chronische bronchitis en longemfyseem.
Bij COPD zijn de luchtwegen ontstoken en de longblaasjes
beschadigd. Hierdoor ontstaat luchtwegobstructie,
waardoor de longfunctie is aangetast en de ademhaling
wordt bemoeilijkt.

De belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van COPD is roken,
maar daarnaast spelen genetische factoren, luchtvervuiling en
beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen ook een rol.
De meest voorkomende klachten bij COPD zijn kortademigheid bij inspanning en chronisch hoesten.
Als gevolg van de aandoening treedt een afname van conditie,
spierkracht en lichaamsgewicht op. (hoewel overgewicht ook
veel voorkomt) Hierdoor kan iemand met COPD bijvoorbeeld
het werk of het huishouden niet meer goed uitvoeren. Maar
ook een leuk uitstapje kan lastig worden.

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: 06-10150651
tel: 040-2820544

Davy Schuhmacher en Jitka Beekhuizen zijn in onze praktijk
werkzaam als fysiotherapeuten gespecialiseerd in COPD en astma.
Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp of over
mogelijke behandelingen dan kunt u hierover contact
opnemen met onze praktijk.

Huisartsen en longspecialisten adviseren fysiotherapie als een
patiënt met COPD er niet in slaagt voldoende fysiek actief te
zijn, bijvoorbeeld vanwege (angst voor) kortademigheid.

Orteliusweg 14
Eindhoven

Fysiotherapie is bewezen effectief ten aanzien van afname van
symptomen, verbetering van het inspanningsvermogen,
verbetering van de kwaliteit van leven en afname van angst en
depressie bij patiënten met COPD en astma.

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

De fysiotherapiebehandeling (individueel of in groepsverband)
bestaat in ieder geval uit gestructureerde fysieke inspanningstraining ter vermindering van kortademigheid en verbetering
van het inspanningsvermogen, de fysieke activiteit en het
opgeven van slijm.
Ook geeft de fysiotherapeut advies over en begeleidt bij het
zelfstandig uitvoeren van oefeningen en fysieke activiteiten.
Voorlichting gericht op kennis en zelfmanagement en aanmoediging tot het aanleren van een gezonde leefstijl maken ook
deel uit van de behandeling. Daarnaast kunnen ademhalingsoefeningen, inademspiertraining, advies voor lichaamshouding en ontspanningsoefeningen met de fysiotherapeut
geoefend worden.

CONTACT
Fysio- en manuele therapie
Tongelresestraat 483,
5641 AW Eindhoven
Telefoon: 040-281 43 17
Email: info@fysiotherapietongelre.nl
Internet: www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther E-mail: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl
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AANPASSEN
AARDBEIJENJAM
AERODYNAMISCH
NEEINDIGEN
BERAADSLAGING
BESMETTEN
BOMVOL
CONCURRENTIE
CORYFEE
DECENNIUM
EFFICIENT
EXPRES

FILEPROBLEEM
FLETS
GRASKANT
HANDBEDIENING
HELEBOEL
HETGEEN
IDEEEL
IJSBEER
IMAGO
MEENT
MISSCHIEN
NATHEID

ONBEPAALD
PERMANENT
RAKKER
SAUNA
SCHOOLKRIJT
STOLLEN
STRANDKLEDING
SUPERBE
TEGENSTELLING
TERUGTREKKING
TEWATERLATING
TIJDGEEST

TOENDRA
TONGZOENEN
TREND
TUREN
UITKIJKEN
VERIFICATIE
VOLANT
ZEEZIJDE

De overgebleven letters vormen een SOORT PADDENSTOEL
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 maart 2020 in
het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen
wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door
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Jumbo Pagelaan Eindhoven.
De oplossing van Januari is ’Kuitbeen’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Anja Schalkwijk
Kaeriuslaan 38
Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

Ontspanningsyoga en
individuele begeleiding
natuurgeneeskunde
vergoeding zorgverzekeraar
mogelijk.
Aanmelden en info:
Corina van Dommelen
’t Hofke 59
5641AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430
Mobiel: 06-27055614
www.pranayogastudio.nl

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

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

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

www.hypotheekvanrichard.nl

