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Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:
❉ Haken
❉ Breien
❉ Quilten

❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires!

Groothandel & opleiding
Nagelstyling

Maandag
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

U vindt ons op: De Pinckart 11b te Nuenen

U kunt ons vinden op:

De Pinckart 11b Nuenen
(in het pand van ASF Nails)
Tel: 040 - 29 82 274

www.mijnhobbywinkeltje.nl
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

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Het adres voor al uw rookwaren
Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43 Email:
renatasigaar@hotmail.com

Pedicurepraktijk

Massagepraktijk Zuss
Speciaal voor vrouwen

Gerdy
Voor een afspraak kunt u mij
bereiken op: 0621349260
www.massagepraktijkzuss.nl

Daalakkersweg 2
5641 JA, Eindhoven
Unit 2-178

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
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naar 06-46031078

Colofon
Rond ’t Hofke is een zelfstandig
wijkblad en wordt verspreid in de
wijk Oud Tongelre en omgeving.
Oplage 3000 exemplaren
Secretariaat:
Postadres:
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
E-mailadres: rondhethofke@gmail.com
Website: www.rondhethofke.nl
Redactieleden:
Tonny van den Boomen, Jan van den
Bosch, Jos Rovers, Riet Smulders, Ans
Verheijen
Jan Swinkels (040-2816186)
Ine Brans (secretaris)
Redactievoorzitter:
Sjaak Kommers (040-2812193)
Vormgeving/layout:
Tanja Kole
Teun Bakermans
Milou van Erven
Peter van Aken
Bezorging:
Sjaak Kommers (040-2812193)
Jan Paulussen (040-2811634)
Advertenties:
Sjaak Kommers/skommers@on.nl
Drukkerij:
Drukkerij allcolor, Eersel
Bankrekeningnummer
NL07 RABO 0178 2259 83
t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke
Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk
11 augustus 2021. 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 Worddocument
aanleveren!

van de Redactie
Ja, we zijn weer aan vakantie toe.
In augustus verschijnt er geen
wijkblad. Als de ergste coronaperikelen voorbij zijn, mogen we weer
op vakantie. We kunnen dan weer
gaan vliegen, steden bezoeken,
bergwandelingen maken, gaan
zwemmen, zonnen, luieren, lezen,
een terrasje pikken, uit eten gaan,
noem maar op wat je nog meer in
de vakantie kunt doen! Er zijn dan
mogelijkheden genoeg om je
vakantie aangenaam, sportief of
ontspannend door te brengen. En
natuurlijk nemen we ons
fototoestel of de i-phone mee, als
we dan thuis komen, kunnen we
niet alleen vertellen, maar ook
laten zien waar we geweest zijn.
Bij dat fotograferen willen wij nu
even stilstaan. Wij hebben ervaren
dat onze lezers daar best goed in
zijn. Zij hebben ook ontdekt dat
Tongelre vele bezienswaardigheden en prachtige natuur heeft.
Met een fototoestel in de hand
krijg je daar ook meer oog voor en

word je uitgenodigd dat vast te
leggen. Maandelijks worden er
foto’s naar ons wijkblad
opgestuurd. Wij maken daaruit een
selectie en plaatsen die in ons
blad. De foto’s moeten voorzien
zijn van naam en adres van de
fotograaf en wanneer en waar in
Tongelre de foto gemaakt is. Op
dat laatste willen wij u nog even
nadrukkelijk wijzen: de foto’s
moeten in Tongelre genomen zijn.
Heeft u een uil in het Eckartse bos
gefotografeerd, prima, zo’n foto is
welkom. Is het een prachtige uil uit
de dierentuin dan is hij niet
geschikt voor onze fotoreportage,
hij voldoet dan niet aan onze
regels. Wij willen door middel van
deze reportage onze lezers laten
meegenieten van al het moois wat
Tongelre te bieden heeft.
Wij wensen alle wijkbewoners een
fijne, hopelijk coronavrije, vakantie
toe!

Datum volgende uitgave:
± 26 augustus
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
088-8765151
Politiebureau Algemeen, geen spoed
0900-8844
Gemeente Eindhoven: 14 040
Omslagfoto:
Hans van de Kimmenade

Foto: Marianne Kommers - Klaprozenstruik (ook wel papaverstruik genoemd) in
de eigen tuin
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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

Gesloten.

& traditie

Vrijwillige bijdrage voor uw wijkblad
Beste lezers,
Zoals wij in ons juninummer hebben vermeld, ontvangt u deze maand tegelijk met ons wijkblad een envelop
voor uw vrijwillige bijdrage. Hoewel de coronacijfers in de ziekenhuizen dalen en de vaccinatiegraad stijgt,
komen onze bezorgers dit jaar nog niet persoonlijk bij u aan de deur. Toch zult u begrijpen dat wij, om ons blad
te kunnen maken, ook dit jaar niet zonder uw bijdragen kunnen.
Wij hebben hieronder een aantal adressen van bezorgers en vrijwilligers staan waar u uw envelop in de komende week in de bus kunt doen. Een vriendelijk verzoek om dit vanwege het begin van de vakantieperiode
uiterlijk 9 juli te doen.
Daar er vorig jaar wat onduidelijkheid was over de tekst op de envelop hebben we daarom de tekst voor de
huidige situatie aangepast.
Wij vertrouwen op een mooie opbrengst waarvoor wij u namens de werkgroep alvast bedanken.
Laten we hopen dat onze bezorgers volgend jaar weer bij u kunnen aanbellen.
Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage per bank over te maken op ons rekeningnummer NL07 RABO
0178225983 t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke of via de QR-code op de envelop of hieronder.
Na de aankondiging in ons wijkblad van juni hebben wij inmiddels al een aantal
betalingen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.
Adressen voor inleveren envelop vrijwillige bijdrage 2021
Algemeen: ’t Oude Raadhuis ’t Hofke 15
Geestenberg:
Groes 13									
Urkhovenseweg 130
Spijkert 19
Muschberg incl. Hofstraat en omgeving:
Boxhornpad 2				
Graviuspad 3				
Mortierlaan 61				

Van Gorkumlaan 41			
Van Gorkumlaan 127
Hofstraat 43

’t Hofke en omgeving:
Bandalaan 21				Brabis 55
Hageheldlaan 76			
Loostraat 16
Koudenhovenseweg Zuid 163		
Morgenroodstraat 10			
Monarchstraat 51			
Wolvendijk 49
Vlinderplein 22				Wolvendijk 150
Vlindertown:
Vuurvlinderstraat 54
Koudenhoven en Karpen:
Gerbrandyhof 1
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de wisselpen door
Lisha Princen
Hoi allemaal!
Mijn naam is Lisha Princen en ik ben 27 jaar geleden
geboren in Gestel. Na tien jaar daar gewoond te hebben ben ik samen met mijn ouders naar Brandevoort
verhuisd. Maar Eindhoven bleef me toch aantrekken
door onze studies, dus ben ik samen met Paul in
2018 teruggekeerd naar Eindhoven, dit keer naar
het mooie stadsdeel Tongelre. Ik kende Tongelre al,
omdat mijn opa hier vroeger een dierenspeciaalzaak
heeft gehad. Zelf houden we ook van dieren en vorig
jaar hebben we dan ook gezinsuitbreiding gehad door
onze ondeugende kat Pixel.

Ik ben iemand die graag bezig is en die zich graag
inzet voor anderen, zowel in mijn baan als met vrijwilligerswerk. In 2016 heb ik mijn diploma gehaald
als verpleegkundige en ik ben daarna direct gaan
werken op de neurologische revalidatie afdeling van
Dommelhoef op de Parklaan. Hier help ik samen met
mijn collega’s mensen, na bijvoorbeeld een hersenbloeding, weer aan te sterken om zo weer terug te
kunnen gaan naar huis. Het is erg leuk om te zien als
mensen tijdens hun revalidatie goed opknappen. Dit
is ook een van de redenen waarom ik de revalidatie
na vijf jaar nog altijd een erg leuke werkplek vind. In
2019 heb ik toch meer verdieping gezocht en mijn
diploma tot wondverpleegkundige behaald. Helaas
komen wonden vaker voor dan je zou verwachten
binnen een revalidatieafdeling.
Ook in Dommelhoef hebben we het afgelopen jaar
te maken gehad met corona en hebben we ook nu
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nog te maken met diverse maatregelen. Het is voor
de cliënten niet fijn geweest om maar één persoon
of zelfs geen bezoek te mogen ontvangen. Maar juist
door al die maatregelen en richtlijnen hebben we in
Dommelhoef relatief weinig patiënten met corona
gehad. Gelukkig is inmiddels het einde in zicht en is
het grootste gedeelte van het personeel en de cliënten gevaccineerd, waardoor we hopelijk weer snel
terug kunnen naar het oude.
Naast mijn werk als verpleegkundige, doe ik ook
alweer een aantal jaren vrijwilligerswerk bij stichting
Kloffie&Co. Dit is een kinderkleding-ruil-winkel in
Geldrop, waar leden voor een vast bedrag per jaar
kleding kunnen ruilen door middel van een puntensysteem. Bij ieder kledingstuk dat je inlevert krijg
je een punt en bij ieder kledingstuk dat je weer mee
naar huis neemt lever je een punt in. Op die manier
kunnen we heel veel ouders en hun kinderen blij
maken met kleding waar andere kinderen na een
paar keer dragen alweer uitgegroeid zijn. Inmiddels
hebben we meer dan 250 leden, allemaal met hun eigen reden om lid te worden. Zo helpen we niet alleen
ouders die het financieel iets minder breed hebben,
maar hebben we ook leden die het vanuit duurzaamheid een mooi initiatief vinden. Als je alleen je
kleding wilt doneren zijn we daar uiteraard ook heel
blij mee. Hiervoor hebben we diverse inleverpunten
in de regio. Deze inleverpunten en meer informatie
over Kloffie&Co kun je vinden op onze website www.

kloffieco.nl Of kom een keertje langs!
Het afgelopen half jaar ben ik ook in aanraking gekomen met een zogenaamde ketting-kledingruil. Hier
doen inmiddels meer dan 200 dames uit Eindhoven
aan mee, dus je kunt het best een succes noemen.
Naast het ruilen heeft het me ook nieuwe sociale
contacten gebracht in de wijk Tongelre. Je maakt
toch even snel een praatje met elkaar als je de tas
ophaalt/wegbrengt. Toen ik hier een poos aan mee
deed dacht ik “Waarom doen we dit ook niet met
boeken”. Boeken zijn immers best prijzig en zelf doe
ik ze na één keer lezen weer weg. Mogelijk dat dat
ook voor andere mensen geldt. Sinds eind maart van
dit jaar is de boekenruil een feit. We hebben nu al
50 actieve lezers die hun boeken doorgeven via een
doorgeeftas. Hou je ook van ruilen? Je kunt je aanmelden op www.kettingkledingruil040.nl.

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.

Posttreinen

Nostalgie op het spoor op zondag 30-05-2021
Naar en van Blerick twee voormalige posttreinen van de NS.
De MP 3031 uit de jaren 1965/66 (spoorwegmuseum) bruine kleur en de 3029 uit de jaren 1990 (opgeknapt door een stichting) rode kleur.
Foto’s Co Teijken
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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

E.E.N.® Therapeut, lichaamsgerichte
psychosociale therapie.
Korte kennismaking gratis.
Vergoeding zorgverzekeraar.
Info: Corina van Dommelen
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
T : 040-2840430
M : 06-27055614
W : www.prana-om.nl
E : info@prana-om.nl

Een bedrijfspand
kopen?
5 redenen om te kiezen voor een
SNS Bedrijfshypotheek
1
2
3
4
5

Jouw Haar is Onze Passie
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Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Je kunt tot maximaal € 1.000.000 lenen voor je bedrijfspand,
afhankelijk van onder meer je omzet
Je lost iedere maand af en daar mag je 20 jaar over doen
Je krijgt altijd duidelijk te zien hoe de rente is opgebouwd
Je kunt meer lenen als je een duurzaam bedrijfspand koopt
Je mag eerst een deel van je pand verhuren, als je dat wilt

Meer weten? Kom langs of kijk op snsbank.nl/zakelijk
Of bel ons voor een afspraak op 030-6333002.

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4

Foto’s uit
Tongelre

Tongelre is rijk aan mooie natuur en andere bezienswaardigheden.
Het gehele jaar door zijn er in onze wijk foto’s te maken die het
waard zijn om gepubliceerd te worden. Je hoeft geen professional
te zijn om een mooie foto te maken. Ga gewoon op pad en neem je
fototoestel mee! De foto’s kunnen opgestuurd worden naar onze
redactie met vermelding van naam en adres van de fotograaf en waar
en wanneer de foto gemaakt is. Uit de ingezonden foto’s wordt een
selectie gemaakt voor plaatsing in het wijkblad.

Foto: Petra van Galen
Het Eindhovens kanaal

Foto: Ben van Loenen
Koninginnepage in tuin

Foto: Lucy Saeli
Meikever in het Wasven
Foto: Karin Louwers
Libelle bij de Karpendonkse Plas

Foto: Aleks Veldhoen
Reeën in het Eckartse Bos
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Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost
de leukste, mooiste, grootste en gezelligste
brei-en haakwinkel van eindhoven

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

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

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

Tongelrese
Natuurwijzer
Nu velen van ons de natuur ontdekt hebben
tijdens de lockdowns, is het behoorlijk drukker
geworden in het buitengebied, wat soms wel eens
tot verwarring, eigenlijk paniek, leidt onder de in
het wild levende dieren. Dat lezen we vaker trouwens. Dat er een ree door de straten van Tongelre
liep is niet normaal.
Laten we hopen dat deze ree de weg heeft teruggevonden naar zijn eigen woonomgeving. De
Loovelden, de Zeggen of het bos van Eckart, daar is
het voor deze dieren een stuk veiliger, tenminste?

Het zou fijn zijn in deze tijden de honden aan te
lijnen, er lopen namelijk ook een aantal reekalfjes
rond. Daar moeten we toch ook zuinig op zijn.
In het voorjaar waren er veel fotografen uit het
hele land om foto`s te maken van de jonge bosuilen in het Wasvengebied. Afgelopen maand heb
ik ze nog dagelijks mogen aanschouwen, de uilen
dan, zowel overdag als in de avond. Ik zag ze zelfs

meikevers van de takken pakken. Mooi om te zien
hoe ze dat doen. Het is een goeie jachtoefening.
En dan zie ik in mijn ooghoek iets roodbruins in de
tuin. Wow! Een jong eekhoorntje. Wat een ieniemienie is het.
Er is veel jong leven in de natuur, de eerste lichting
mezen is uitgevlogen. Jonge merels en mussen zitten in de wijk. Een vos sjouwde met zijn twee pups
in het Wasvengebied.
En heel veel kauwen, die overigens behoorlijk wat
rupsen hebben weggepikt in de kruinen van de
eiken. Mogelijk dus ook de processierupsen, dat
kan niet anders.
Zeisen voor de vlinders
Op sommige plekken in het buitengebied zijn we
kruidenrijke weitjes aan het ontwikkelen speciaal
voor de vlinders die daar leven.
Dus niet voor de bekende tuinvlinders, maar echt
voor soorten zoals blauwtjes, dikkopjes, zandoogjes en nog veel meer.

icarusblauwtje
Het kan dus zijn dat je zomaar iemand met een zeis
bezig ziet met het maaien van lang gras. Lekker
ouwerwets!
Zo kan er met de zeis selectief gemaaid worden
om bijvoorbeeld kruidachtigen te sparen. Zoals
de waardplant, voedsel speciaal voor de rups en
de drachtplant waarvan de vlinders nectar uit de
bloemen eten.
Dat doen we allemaal om de biodiversiteit te vergroten in dienst van de natuur!
Fijne zomer met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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Water besparen? Regenwater bewaren
Waterschap De Dommel verhoogt subsidie gemeente
De zomers worden warmer en droger. Maar we krijgen ook vaker hevige regenbuien. Het is zonde als al
dat regenwater in het riool verdwijnt. Vang daarom regenwater op in uw eigen tuin. Zo helpt u de
natuur een handje en krijgt u meer leven in uw tuin.
In een groene tuin wordt het in de zomer minder
warm. Zo voorkomt u hittestress. Wat kunt u doen?
Lees hieronder onze tips.
Zaag uw regenpijp door
Met een afgezaagde
regenpijp trekt het schone
regenwater de grond in
en wordt het grondwater
aangevuld. Zo komt regenwater niet in het riool.
Het hoeft niet onnodig te
worden schoongemaakt
in de rioolwaterzuivering.
Ook voorkomt u hiermee
wateroverlast. Want het riool kan bij een flinke regenbui niet altijd al het water
opvangen. Op straat komen putdeksels omhoog. Uit
het toilet kan water naar boven komen.
Plaats een regenton
Wanneer u de regenpijp
heeft doorgezaagd kunt u
het regenwater opvangen
in een regenton. Dan kunt
u het later gebruiken om
de planten water te geven.
Zo bespaart u drinkwater.
Maak uw dak groen
Plantjes op uw dak houden regenwater langer vast.
Dat kan ook op uw berging of garage. Uw tuin wordt
een fijne plek voor vogels, vlinders, bijen en insecten.
Een groen dak isoleert. In de winter hoeft u minder te
stoken. En bij warm zomerweer blijft uw huis lekker
koel.
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Tegels eruit, groen erin
Haal zoveel mogelijk tegels uit uw tuin en inrit. Vervang deze door planten, struiken of bomen. Zo zakt
regenwater in de bodem en wordt het grondwater
aangevuld. Informeer bij uw tuincentrum welke planten het beste groeien op welke plek. U helpt kleine
dieren, insecten en vogels aan een fijne plek om te
leven. Een groene tuin is een koele tuin in een warme
zomer.

Hoe pak ik dit aan?
Op https://www.dommel.nl/zelf-aan-de-slag-in-jetuin leest u hoe u stap voor stap aan het werk kunt in
uw tuin.
Subsidie
Door regenwater te bewaren, bespaart u water.
Ga dus aan de slag in uw tuin. Veel gemeenten
geven subsidies hiervoor. Vraag bij uw gemeente
naar de mogelijkheden. Geeft uw gemeente subsidie? Dan betaalt Waterschap De Dommel daaraan
mee. Lees meer op https://www.dommel.nl/subsidie-voor-het-afkoppelen-van-regenwater/
Waterschijf van vijf
Ook op andere manieren kunt u zuiniger omgaan met
water. Kan ik water besparen tijdens het wassen?
Wat mag er wel en niet in het toilet? Wat kan ik doen
met kookvocht? De Waterschijf heeft allerlei weetjes
en tips verdeeld in vijf onderwerpen. Lees meer op
https://www.dommel.nl/waterschijf-van-vijf.
Samen werken aan een prettige leefomgeving
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en veilig water. Dat doet het waterschap niet
alleen. Het waterschap werkt samen met agrariërs,
natuurorganisaties, ondernemers, overheden en inwoners. Samen zorgen we ervoor dat we prettig wonen, werken én ontspannen in een gezonde, mooie,
veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving.

Meet de waterkwaliteit in jouw buurt
voor belangrijk onderzoek
Doe mee met leuke en leerzame activiteit en vraag
nu de meetkit aan
Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start vandaag, en jij kunt meedoen. Om een
goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit van
slootjes, beekjes en plassen zoeken wij mensen in
heel Nederland die willen helpen en het leuk vinden
in hun eigen buurt of in de nabij gelegen weilanden
onderzoek te doen. Meedoen kan door de online
meetkit te bestellen op www.vangdewatermonsters.
nl. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen, waaronder
waterschap De Dommel. Het is de derde keer dat dit
onderzoek wordt gehouden.
In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. De vennetjes, plasjes en
boerenslootjes in de buurt, die heel belangrijk zijn
in ons watersysteem, vallen hier meestal niet onder.
Daarom is de hulp van veel inwoners door heel
Nederland nodig, zodat ook de waterkwaliteit van de
kleine wateren wordt gemeten. ‘We verzamelen samen met zoveel mogelijk mensen in heel Nederland
informatie. Dit is belangrijk, omdat schoon water de
basis is voor allerlei planten en dieren in en rond het
water. Voorgaande jaren bleken veel gezinnen met
kinderen plezier te beleven aan het samen onderzoek doen naar slootjes in de buurt. Ik roep iedereen
op om dit jaar mee te doen’, aldus Rob van Tilburg,
directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Vang de watermonsters
Met de online meetkit
‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het
water. Je meet onder andere de helderheid en bekijkt
de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten
en om de begroeiing en helling van de oever te laten
zien. In het najaar publiceert Natuur & Milieu de
resultaten.
Biodiversiteit
Dankzij de deelnemers in voorgaande jaren konden
we al in kaart brengen hoe de waterkwaliteit in de
kleine wateren in Nederland is. Helaas zien we dat
veel wateren in de eigen omgeving kwetsbaar zijn.
Met meer deelnemers hopen we een vollediger
beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Roel
Nozeman, expert biodiversiteit bij ASN Bank: ‘In en
rond schoon water groeien veel verschillende soorten
waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de
vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze biodiversiteit en daarom
is dit onderzoek belangrijk.‘
Watervervuiling
De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog
kunnen worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het
rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten,
frituurvet en verfresten. Mest en riooloverstorten
hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het
doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Met de
onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken.
Meer informatie & contact
• Kim Schoonus, Waterschap De Dommel,
0646406875
• Ingrid van den Berg, persvoorlichter Natuur &
Milieu, 06 24440363
• Pien van der Steen, persvoorlichter ASN Bank, 0639221383
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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

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!

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

...even naar Primera

6000 liter water over door de kleine
doorspoelknop
Tips van Waterschap De Dommel om water te besparen in en om het huis
We draaien de kraan open en we hebben water.
Wist je dat iedere Nederlander gemiddeld 120 liter
water per dag verbruikt? In het gebied van Waterschap De Dommel is dat ruim 100 miljoen liter
water per dag. Water dat vaak onnodig in het riool
verdwijnt. En dus onnodig wordt schoongemaakt in
de rioolwaterzuiveringen van het waterschap. Daar
kun je veel zuiniger mee omgaan. Hoe gebruik je
minder water? Lees hieronder de tips van Waterschap De Dommel.
In de douche
We douchen steeds vaker
en ook steeds langer. Met 5
minuten douchen bespaar je al
veel water. Zet je kookwekker,
stel een tijd in op je telefoon.
Of koop een zandloper voor in
de douche. Een douche nemen
is beter dan in bad gaan. Want
een bad kost bijna 3 keer zoveel water als 5 minuten
douchen. Met een waterbesparende douchekop verbruik je minder water zonder dat je het merkt.
Bij het tandenpoetsen en op het toilet
Draai tijdens het tandenpoetsen de kraan dicht en
vul een glas water om te spoelen. Zo stroomt er geen
schoon kraanwater het riool in.
Het toilet trekken we gemiddeld 6 keer per dag door.
Gebruik de kleine doorspoelknop in plaats van de
grote. Hiermee bespaar je 18 liter per dag. Dat is
meer dan 6000 liter per jaar.

In het huishouden
Zet de wasmachine pas aan als de trommel vol is. De
meeste wasmachines werken het beste met een volle
trommel. Je bespaart zo water en je krijgt een schone
was.Als je groenten of aardappelen afgiet, bewaar
dan het kookvocht. Afgekoeld kookvocht met weinig
zout is perfect om de planten water te geven.
Tip van een inwoner: “Vul je stoomstrijkijzer met
regenwater. Heel zacht water. Perfect om mee te
strijken!”

Om het huis
Sproei je tuin liever één keer per week lang in plaats
van dagelijks kort. Nog beter is water uit de regenton.
Planten kunnen zo beter tegen droogte. Hun wortels
groeien dan dieper in de grond om water te vinden.
Wanneer je de auto wast met een tuinslang verbruik
je al snel 150 liter water. Je kunt beter een paar
emmers water gebruiken. Nog beter is de wasstraat.
Daar wordt het gebruikte water schoongemaakt en
opnieuw gebruikt. Het hoeft niet onnodig te worden
schoongemaakt in de rioolwaterzuivering.
Waterschijf van vijf
Ook op andere manieren kun je zuiniger omgaan met
water. Hoe ga ik om met water in de tuin? Wat mag
er wel en niet in het toilet? Wat doe ik met medicijnen? De Waterschijf heeft allerlei weetjes en tips
verdeeld in vijf onderwerpen. Lees meer op waterschijfvanvijf.nl.
Samen werken aan een prettige leefomgeving
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en veilig water. Dat doet het waterschap niet
alleen. Het waterschap werkt samen met agrariërs,
natuurorganisaties, ondernemers, overheden en inwoners. Samen zorgen we ervoor dat we prettig wonen, werken én ontspannen in een gezonde, mooie,
veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving.
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Verenigingen
Aan het woord
Scouting Doornakkers
We gaan weer bijna op zomerkamp!
Gelukkig ook dit jaar mogen we weer met onze leden op zomerkamp. In de eerste week van de schoolvakantie
is het zover en nog meer dan normaal kijken we hiernaar uit. Wat een zomerkamp zo bijzonder maakt is dat je
meerdere dagen en vaak zelfs een week met elkaar op avontuur gaat en plezier maakt. Elke dag weer gezellig
samen tandenpoetsen aan de wastafel, toffe spellen en activiteiten doen met elkaar, in tenten slapen, elkaar
uitdagen en wegdutten bij het kampvuur. Na zo’n week ben je bekaf, maar zit je weer vol leuke verhalen. Van
de week vroeg een oud-staflid in de groepsapp of men een voorwerp kon noemen wat nooit op de inpaklijst
voor zomerkamp staat, maar eigenlijk niet kan ontbreken. Tadaa! Het een na het andere appje kwam binnen,
met daarin een voorwerp en herinnering eraan. Op den duur werden alleen nog maar herinneringen gedeeld
en werd de oorspronkelijk vraag vergeten. Even zaten we allemaal, thuis of op het werk, in gedachten weer bij
een moment waar je hard hebt om moeten lachen, dat spannend was of indruk maakte.
En dat is waarom zowel leden als stafleden uitkijken naar een zomerkamp. Een week vol momenten die herinneringen worden en die ooit weer op feestjes, tijdens een bbq of in een groepsapp ter sprake gaan komen.
Denise
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Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935

Eindelijk ziet onze wereld er weer normaal uit, we
kunnen met inachtneming van nog wat kleine maatregelen elkaar ontmoeten.
Laten we hopen dat we het virus klein hebben gekregen. Onze dahlia’s trekken zich er niets van aan en
groeien gestaag door. Zo ook de rest van de natuur;
het is zo mooi buiten met de prachtige bermen met
talrijke bloemen. Over een paar weken hebben wij op
ons veld ook veel bloemen in de mooiste vormen en
kleuren.
Zelfs de stekken en de zaailingen doen het goed.
Wij zijn zeer nieuwsgierig hoe de ze het gaan doen.
U moet eind juli zeker komen kijken. Van de 20
zaadjes gaan we er enkele selecteren en gaan we
proberen deze verder te kweken. Als dat lukt heb-

ben we een nieuwe soort
gekweekt en moeten we
deze dopen met een nieuwe naam.
Op de open dag begin
oktober gaan we dit doen.
Vanaf 17 juli zijn wij weer
iedere zaterdagmorgen
op de tuin. De poort staat voor iedereen wijd open.
Vanaf 10:30 tot 12:30 uur bent u van harte welkom.
U kunt dan voor een kleine donatie een bloemetje
meenemen. U maakt uzelf blij en u steunt daarmee
de dahliatuin.
Het bestuur dahliaclub Sint Martinus Loostraat.

Persoonlijke service • Altijd bereikbaar • Veilig en vertrouwd

RLaatemlij aje inxspireren...
Wendy Klinkhamer

Uw persoonlijke reisadviseur
Hageheldlaan 45, 5641 GM Eindhoven
M 06-21275356
E wendy.klinkhamer@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.klinkhamer

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
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Kindertherapie Eindhoven

praktijk voor drama- en speltherapie

Kindertherapie

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

Jongerentherapie

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Administratie & Adviesbureau Van Rooij

Ontzorging voor MKB - ZZP- Particulier

Accountancy en fiscale dienstverlening

Jan van Rooij

Vaktherapeut Subira Selder

Praktijkadres

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

Heike 30
5641 LG Eindhoven
info@aavanrooij.nl

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk.
Voor mogelijkheden vergoeding vanuit gemeente zie website.

SOLGAR

BIJ ETOS TONGELRE!

+31 6 149 059 45

Welkom in onze
nieuwe winkel

Gratis parkeren

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

Etos Tongelresestraat!

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

Werken in de thuiszorg
als zpp’er in jouw regio?

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46
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Wij zijn op zoek naar zorgverleners van alle
niveaus. Je bezoekt cliënten in blokken van
minimaal 3 tot 24 uur aaneengesloten en
helpt ze met dagelijkse taken. Daarnaast
bied je ook verzorging en verpleging waar
nodig en ben je er als ondersteuning van
de mantelzorger. We regelen de gehele
administratie voor jou, zodat jij je kunt
richten op het verlenen van zorg.
INTERESSE? Neem dan contact met
ons op via 088 - 018 02 07,
secretariaat@standbythuiszorg.nl of kijk op
onze website www.standbythuiszorg.nl.

Zorgen dat jij jezelf kan blijven

S.V. TONGELRE ZOEKT JOU!
Onze club kent de laatste jaren een sterk groeiend ledenaantal bij de jeugd en de senioren. Dit is voor de
club fantastisch nieuws. Maar een groeiend ledenaantal brengt ook uitdagingen met zich mee. De club draait
volledig op vrijwilligers; leden die zich inzetten om te zorgen dat er getraind kan worden, wedstrijden kunnen
worden gespeeld en dat de kantine open kan. Zonder deze vrijwilligers kan de club niet bestaan.
Voor het aankomende seizoen zijn wij heel hard op zoek naar leden (of opa’s & oma’s, ooms & tantes vrienden
of kennissen van onze leden) die meehelpen het komende seizoen een topseizoen te maken. Ook als je nog
geen binding hebt met onze club maar wel wilt helpen, ben je van harte welkom. Met een uurtje in de maand
zijn wij al geholpen. Als iedereen een uurtje helpt, zijn dat alweer vele uren!
Waar zoeken wij mensen voor:
Accommodatie medewerkers: je maakt het sportpark open en sluit weer af. Tussentijds zet je de spullen klaar
voor de trainingen, de ballen worden opgepompt en het materiaalhok opgeruimd. Tijdens wedstrijddagen
zorg je samen met de trainers en leiders ervoor dat de goals op de juiste plek staan en de cornervlaggen zijn
neergezet. Tijdens de rust van de senioren zet je thee klaar voor de teams. Wij zoeken meerdere personen die
dit samen willen doen in een roulatiesysteem.
Voor de zondag zijn wij op zoek naar scheidsrechters voor de seniorenwedstrijden.
Wedstrijdcoördinator senioren: jij bent het eerste aanspreekpunt voor de senioren. Je ontvangt de tegenpartij en wijst hun de weg op het sportpark. De scheidsrechter meldt zich bij jou. Je zorgt ervoor dat de wedstrijddag soepel verloopt in samenwerking met de accommodatie medewerker.
Door het groeiend aantal jeugdleden komen er
steeds meer elftallen bij. Wij zoeken enthousiaste
jeugdtrainers of elftalleiders. De jeugd traint twee
keer per week (maandag tot en met donderdag)
tussen 18.00 en 20.30 uur. De wedstrijden vinden
plaats op zaterdag.
Verder kunnen we ondersteuning gebruiken op de
ledenadministratie, sociale media beheer en met
andere klussen op en rondom het sportpark.
Wil jij ons helpen of ken je iemand die ons graag zou
willen helpen? Mail dan naar vrijwilligers@rkvvtongelre.nl of bel naar Robert 06-13313388
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Mini koningsdag in en om ‘t Zwaluwstaartje
Koningsdag 2021 alweer zomaar voorbij laten gaan? Nee joh!
Met de omwonenden van speeltuin ‘t Zwaluwstaartje aan de Zwaluwstaartweg hebben we er een feestelijke, coronaproof middag van gemaakt.
Er waren verschillende spellen, van muismeppen tot sjoelen en van flesvoetbal tot spijkerpoepen. Met ranja en suikerspinnen voor de kinderen én
popcorn vangen in een schepnet was het koningsfeest compleet.
We hebben allemaal genoten!

We hopen jullie weer te zien bij een van onze volgende activiteiten, kijk gerust
op onze facebookpagina ‘Speeltuin Zwaluwstaartweg Tongelre’ voor meer
informatie.
Groetjes,
Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg
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Beeldentuin en Hortus uitnodiging
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Wat leer je van Mission Tech?
Vorige week hebben we voor een project van Brainport gewerkt aan
Mission Tech. Deze proefjes hebben we gedaan: CO² kaars uitgieten,
Elektromagneet, Olifanten tandpasta, Vliegtuig op touwtje, Werking
van de longen, Zetmeel aantonen, Statische elektriciteit.
Groep 7B vond het heel leuk, maar de tijd leek heel kort, want
techniek is leuk. De wetenschap was leuk, maar het bouwen van de
kettingreactie was moeilijk.
De kettingreactie was wel heel mooi om te zien.
Gemaakt door: Niels, Milan en Pim.
School: Basisschool de Boog.

Het fietsexamen in groep 7 en 8!
Vorige week hebben wij samen met de klas meegedaan aan het verkeersexamen. Het theorieexamen hadden
wij al gehad. Hiervoor was iedereen geslaagd.
Nu hebben wij meegedaan aan het praktijkexamen.
Als eerste moest iedereen een hesje aan doen met op de achterkant een nummer. Toen iedereen het hesje
aangetrokken had fietsten we naar de kerk om daar te verzamelen. We moesten op volgorde fietsen, zodat
de ouders bij de posten wisten wie wij waren. Zij controleerden of wij ons aan de regels hielden en netjes
fietsten.
Tijdens de route moesten we de bordjes volgen.
Hierop stonden pijlen die de weg lieten zien.
Iedereen eindigde weer bij de kerk, zodat we samen naar school terug konden gaan.
De volgende dag kregen we te horen dat iedereen geslaagd was!
Eline en Hayaat, groep 7A
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Uitstapje naar het Muziekgebouw Eindhoven.
Het muziekgebouw bevindt zich in het centrum van Eindhoven. Het is een heel modern en mooi gebouw. Meteen als je binnenkomt zie je prachtige kroonluchters. Er is een grote en kleine zaal en er zijn groene en witte
kleedkamers.
Er waren lieve mensen die ons alles goed hebben uitgelegd en hebben rondgeleid. We gingen eerst in het
VIP-café iets drinken. Er waren banken en grote tafels en posters met allemaal coole dingen. Normaal gesproken chillen en overleggen de artiesten hier voor hun grote show! We zijn ook boven in de regiekamer geweest
waar het licht en geluid wordt gedaan.
In het muziekgebouw zijn heel veel instrumenten. We zijn in een soort geheime kamer geweest waar alle instrumenten van de
artiesten staan. Onze klas kreeg een muziekles
met trommels uit Afrika en nog meer andere
instrumenten. Wist je dat artiesten soms door
een geheime gang vluchten voor hun fans!?
De klas vond het gebouw heel mooi en het
bespelen van de instrumenten was heel leuk.
De meeste kinderen waren erg enthousiast en
geven het muziekgebouw 5 sterren. Wat een
luxe!
Adeele en Joy groep 7B kindcentrum de Boog

Musical Peter Pan

“En als je durft te zeggen
Dat je van iemand houdt
Ben je onsterflijk dapper
En word je nooit oud”
Peter Pan, een verhaal dat meer dan 100 jaar geleden is geschreven en nu nog
steeds verrassend actueel en spannend is.
Het verhaal over de eeuwige strijd tussen Peter Pan en Kapitein Haak en alle
‘ongemakken’ die horen bij ouder worden en opgroeien, zoals gevoelens en
puistjes.
Dit verhaal gaan wij in de vorm van een musical aan u vertellen.

Met de nodige corona-onderbrekingen zijn we nu al bijna anderhalf jaar, iedere zondagochtend, aan het repeteren bij basisschool de Boog en eindelijk, zondag 11 juli is het zo ver. Dan gaan wij onze musical spelen en kan
iedereen die dat leuk vindt komen kijken. Wij zijn met ongeveer 15 kinderen en 4 volwassenen, voornamelijk
uit Tongelre, en we zouden het dan ook erg leuk vinden als er veel mensen uit Tongelre komen kijken.
De musical is geschreven door Elise Berends, wordt geregisseerd door Jenneke Wouters en is geproduceerd
door de stichting Koorstelling. We spelen de musical in natuurtheater de Donck in Someren (openluchttheater)
en natuurlijk houden we ons strikt aan alle, dan geldende, corona-regels.
Lijkt het je leuk om te komen? Kijk dan snel op https://www.musicallaround.nl/tickets-peterpan en bestel je
kaartjes.
We hopen jullie te zien op 11 juli!
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Provincie Noord-Brabant biedt kinderen en
volwassenen de mogelijkheid een sportprothese uit
te proberen
De provincie Noord-Brabant is samen met Uniek Sporten Brabant een proef gestart met het uitlenen en
uitproberen van sportprotheses. Deelnemers krijgen een tijdelijke maatwerk-sportprothese aangemeten
en worden begeleid in het sporten. De leen- en uitprobeerperiode duurt maximaal zes maanden. Voor deze
proef ‘Uitleen Sportprotheses’ zoekt de provincie nog vijf kinderen en vijf volwassenen die willen gaan sporten en bewegen en daarvoor een sportprothese of –orthese nodig hebben.
Het aanmeten en aanschaffen van een sportprothese is een intensief proces en kostbare investering. Dat
weerhoudt veel mensen met een beperking om te gaan sporten. Daarom start provincie Noord-Brabant samen met Uniek Sporten Brabant met een proef waarin kinderen en volwassenen een tijdelijke sportprothese
kunnen lenen en uitproberen. Gedurende de uitprobeerperiode krijgen de deelnemers begeleiding en professioneel advies over de mogelijkheden en het gebruik van de voorziening. Mocht blijken dat de gekozen sport
en de prothese bevallen, dan kan de sporter besluiten een definitieve sportprothese aan te schaffen.
Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Vrije Tijd, Cultuur en Sport: “Deze provincie gaat voor een levendig
Brabant, waar er genoeg te doen en te beleven is. En waar iedereen kan meedoen. Ook als het gaat om sport.
En ook als het gaat om mensen met een beperking. Daarom investeert de provincie in Uniek Sporten Brabant
als onderdeel van het sportbeleid. Bewegen is namelijk goed voor iedereen en dat geldt voor mensen met een
beperking of chronische aandoening misschien wel des te meer. Ik roep kinderen en volwassenen, die meer
willen sporten en bewegen en daarvoor een sportprothese willen uitproberen op, zich aan te melden voor
deze proef.” Deze mensen kunnen een bericht sturen naar info@unieksportenbrabant.nl.
Uniek Sporten Brabant
Mensen met een prothese die nog op zoek zijn naar een passende sport kunnen contact opnemen met Uniek
Sporten Brabant. De beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant bieden iedereen met een beperking of chronische aandoening gratis ondersteuning bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit. Daarnaast
ondersteunen ze ook bij andere beweegvragen, zoals het zoeken van een sportmaatje, het aanvragen van
sporthulpmiddelen of het zoeken naar financiële voorzieningen. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in Brabant en de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl.
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Fit in de buurt

‘Fit in de buurt’ is een leefstijlprogramma van acht weken dat zich focust op bewustwording van een gezonde leefstijl. Coaches van PSV Foundation helpen op een laagdrempelige manier met het verbeteren van de
gezondheid. Voor iedereen is er een geschikte vorm en werkwijze.
Bijeenkomsten: theorie en sport
In groepjes van maximaal 15 personen wordt er gewerkt aan ieders persoonlijke doelen. Wekelijks zijn er theoretische bijeenkomsten van één uur. In deze bijeenkomsten delen de coaches kennis over wat een gezonde
leefstijl is en hoe dit toegepast kan worden in het dagelijkse leven. Daarnaast wordt er ook samen gesport bij
verschillende sportclubs en verenigingen in de wijk. Zo ontdek jij welke sport het beste bij jou past.
Deelname
Deelname is vanaf 18 jaar en geheel
gratis. ‘Fit in de buurt’ start na de zomervakantie. Er zijn beperkte plekken
beschikbaar, dus meld je alvast aan!
Aanmelden kan via: https://www.psv.
nl/foundation/programmas/fit-in-debuurt/aanmelden.htm
Mail voor vragen naar
d.vanmulken@psv.nl

Sponsorlopers gezocht voor Marathon Eindhoven
Ga jij meelopen tijdens Marathon Eindhoven? Welke afstand je
ook kiest, je kunt je laten sponsoren en hiermee fondsen werven
voor Inloophuis de Eik in Eindhoven.
Bij Inloophuis de Eik ontvangen we mensen in de regio Eindhoven
die te maken hebben met kanker. We zorgen voor een plek waar
ze onvoorwaardelijk welkom zijn. Om elkaar te ontmoeten, voor
informatie of om even stoom af te blazen.
Maak jouw run extra bijzonder door je in te zetten voor deze
mensen. Schrijf je in bij Marathon Eindhoven en maak je eigen
actiepagina aan op acties.kwf.nl/fundraisers/teaminloophuisdeeik
door op de button ‘Word lid van ons team’ bovenaan de pagina te
klikken. De QR-code scannen in de poster mag ook.
Dankjewel alvast en succes met de voorbereidingen.
Ren voor mensen die leven met kanker, ren voor De Eik.
Inloophuis de Eik www.inloophuis-de-eik.nl info@inloophuis-de-eik.nl

25

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

je huis verkopen
in Tongelre
doe je met Kennis
Bel voor een kennismaking 040 253 1260
of bezoek www.kennismakelaardij.nl

Nu ook kantoor in Tongelre:
Van Oldenbarneveltlaan 44
Eindhoven

verkoop - aankoop - taxaties

Muggen onze vijand in de achtertuin
Wat is het toch heerlijk om na de afgelopen regenachtige periode weer lekker in je tuin te kunnen
zitten. Helaas wordt het plezier van rustig genieten
vaak in de avond al snel verstoord. Je hoeft maar
een paar minuten buiten te zijn, vooral in de schemering, om een diepgewortelde afkeer van muggen
te ontwikkelen. En alsof het onophoudelijk zoemen
in de buurt van je oor en het zich tegoed doen aan
je blootgestelde armen en benen nog niet genoeg
is, kunnen muggen een aantal besmettelijke ziektes
overbrengen, een feit dat de insecten van een plaag
tot een regelrecht gezondheidsrisico verheft.
Natuurlijk kun je een overvloed aan apparaten kopen
die ontworpen zijn om insecten af te weren, te
vangen en te doden. Maar hoe bevredigend geëlektrificeerde insectenmeppers ook mogen lijken, weinig
of geen van deze producten zijn effectief als het
aankomt op het controleren van de muggenpopulatie
in de tuin.
Om te weten te komen op welke strategieën je echt
kunt vertrouwen geef ik graag vijf no-nonsense tips
om muggen uit de tuin en uit de buurt van je gezin te
houden
1. Weg met stilstaand water
Muggen planten zich voort in water en ze kunnen dat
zelfs doen in de kleine hoeveelheid water die in een
flessendop past. Dat betekent dat het noodzakelijk is
om waterspeelgoed buiten te legen en kruiwagens en
andere buitenspullen te verwijderen die water kunnen opvangen na een regenbui. Houd de dakgoten en
afvoerleidingen vrij van rommel - verstopte bladeren
en takken kunnen ervoor zorgen dat het water zich
verzamelt. In slechts vier dagen groeien de in het
water gelegde eitjes uit tot nimfen. Dus als het op
maandag regent, wacht dan niet tot het weekend om
stilstaand water te verwijderen. Dan is het al te laat.
2. Houd jouw tuin onder controle
Gebruik een grasmaaier, een trimmer om hoog gras
weg te maaien. Muggen houden van koelere plekjes
in de schaduw. Door zo min mogelijk hoog gras of
takken te laten groeien die schaduw werpen op jouw
tuin, maak je de directe omgeving van je huis veel
minder aantrekkelijk voor muggen. Meer zon helpt
ook om natte plekken op te drogen. Als je gazon oneffenheden vertoont vul deze dan op met teelaarde en
zaai graszaad. Als je de kuilen met rust laat zullen ze
bij elke regenbui water opvangen en een potentiële
broedplaats vormen.

3. Bij hoge temperaturen: gebruik ventilatoren zelfs
buiten
Uit onderzoek om de activiteit van muggen in een
groot gebied onder controle te houden blijkt dat
citronella kaarsen, een oscillerende ventilator en een
ventilator op batterijen die geraniol, een natuurlijk afweermiddel van planten verspreidt, helemaal niet zo
effectief zijn. We ontdekten dat een goede ventilator
veel effectiever is. De tests toonden aan dat de ventilator het aantal muggen met 45 tot 65% verminderde
voor mensen die in de buurt zaten.
Er is een reden waarom je veranda ventilatoren ziet
in muggenrijke gebieden zoals de tropen.
Dit komt omdat een ventilator het moeilijker maakt
voor muggen om tegen het constante briesje in te
vliegen, maar dat het ook helpt bij het verspreiden
van kooldioxide dat door mensen wordt uitgestoten.
Dat secundaire voordeel is goed, want muggen detecteren de verbinding in de lucht die we uitademen,
wat hen leidt wanneer ze op zoek zijn naar voedsel.
4. Gebruik horren
Maximaliseer de frisse lucht binnenshuis, maar
introduceer een insectenwerende barrière door
fijnmazige horren te gebruiken in alle open ramen en
deuren. Hierdoor kan de wind het huis binnendringen, maar de openingen van de horren zijn te klein
voor muggen om er doorheen te dringen. Overweeg
ook horren in een veranda. Horren zijn simpelweg
het beste middel tegen muggen dat je kunt vinden.
5. Houd je bedekt en gebruik afweermiddel
Hoezeer de bovenstaande stappen ook zullen helpen
om het aantal muggen in de eigen tuin te verminderen, om de grotere populatie onder controle te krijgen zijn gerichte gemeenschappelijke inspanningen
nodig. Zelfs als je de adviezen volgt, kan de tuin van
de buurman een broedplaats zijn. Om je tegen beten
te beschermen draag je lange mouwen en/of gebruik
je een effectief insectenwerend middel. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen de blootstelling minimaliseren en het risico op door muggen overgebrachte
ziektes verminderen, zodat je met een geruster hart
van het buitenleven kunt genieten.
Pascal Vlemmix
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Kindcentrum De Boog

Daar voel je je thuis!
Alles onder één dak
voor kinderen van
0 tot 13 jaar
Samen spelen, leren
en leven
Engels in groep 1 t/m 8
Waar elk kind en zijn
talent wordt gezien en
gehoord
’Gewoon’ goed en
eigentijds onderwijs

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

HET IS VOLOP ZOMER!
De TERRASSEN lopen weer vol!
Hapje eten in je favo RESTAURANT kan weer!
Drankje doen in de CAFE’S!

Wij hebben alles in huis, om ervoor te zorgen dat jij er klaar voor bent.
Laat je NAGELS lakken, handen en tenen in dezelfde kleur.
Pak een SPRAY TANNING voor een mooie bruine teint.
Doe even een BLOW DRY om te shinen met je haar.
Een paar leuke HIGH, COLOR OF LOW LIGHTS in je haar.
’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl
www.facebook.com/Beauty-salon-esmay
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de Tongelrese
Keuken
Een fris gerecht voor een mooie zomerdag
Carpaccio van komkommer en geitenkaas
Ingrediënten
voor 4 personen

Bereiding

* 1 ciabatta
* 1/2 bosje radijs
* 1 appel Pink Lady
* 200 gram zachte geitenkaas
zonder korst
* 1/3 bosje bieslook
* 1 komkommer
* 1 avocado
* enkele blaadjes veldsla of rucola
* olijfolie
* peper en grof zout
* witte balsamico azijn

Bereiding
1 Verwarm de oven voor op 200ºC. Snijd de ciabatta in heel dunne
sneetjes.
Leg bakpapier op een bakplaat en verdeel er de sneetjes over.
Besprenkel deze met olijfolie en bak ze krokant.
2 Snijd de radijzen met een rasp of mandoline in heel dunne plakjes.
Leg ze in een kom ijswater.
Snijd de appel in smalle staafjes en leg ze ook in het ijswater.
Prak de geitenkaas met een vork fijn.
Snipper de bieslook fijn en meng deze met de kaas.
Breng op smaak met de peper.
3 Schil de komkommer, halveer hem en snijd in heel fijne plakken
met de mandoline, zoals carpaccio.
Schil de avocado en snijd deze in plakjes of blokjes.
Schik de komkommercarpaccio op borden en sprenkel er wat olijfolie
en balsamico azijn over.
Kruid af met grof zout en peper. Leg er de schijfjes avocado bij.
Maak met 2 lepels quenelles van de geitenkaas en leg ze op de
komkommer.
4 Werk de salade af met de appel en radijs.
Leg er wat blaadjes sla bij voor de garnering.
Breek de ciabattatoastjes in stukken en leg ze bij de salade.

Eet smakelijk!

Clasine en Jack

Hulp bij burn-out, stress en
angstklachten voor jongeren
en volwassenen

paulvangemert.nl
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Terrassen weer open!

Rijbewijskeuringen voor 75+

Langzaam gaan de terrassen weer open en zullen ze bij
het uitkomen van dit julinummer hopelijk weer lekker
vol mogen zitten. Dan kunnen ook wij weer even wat
activiteiten doen tot de scholen dicht gaan. Dat is voor
het zuiden pas vanaf maandag 26-7-2021. Gezien de
lage opkomst en het ontbreken van activiteiten op dit
moment op de maandag- en dinsdagochtend hebben
we besloten om ’t Oude Raadhuis op deze dagen te
sluiten tot en met zondag 5 september 2021.

De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur.
De keuringsdagen zijn 1 en 15 juli 2021. Aanmelden
kan via telefoonnummer 040-2811737 (tussen 9 en 12
uur) of via onze website www.ouderaadhuiseindhoven.
nl/rijbewijskeuringen. De kosten bedragen 36 euro.
Contant betalen; er kan niet worden gepind.
U moet op de dag van de keuring meebrengen:
• Papieren CBR • Als u een bril hebt uw bril • Lijst van
medicijnen als u medicijnen gebruikt • Ochtendurine
• 36 euro contant • Legitimatiebewijs
Mocht u op de dag van keuring klachten hebben die
kunnen wijzen op Covid-19, dan even contact met ons
opnemen zodat we de afspraak kunnen verzetten.

Na de vakantie denken we weer open te gaan op alle
doordeweekse dagen.
Voorts willen we op dinsdag het altijd gezellige
koffie-uurtje op de donderdagochtend ook op de
dinsdagochtend organiseren. Probeer het een keer
en breng je vriend (m/v) of buren mee en drink even
gezellig een kopje koffie of thee. We hopen hiermee
nog meer buurtgenoten te bereiken.
Voor die 50 cent per kop vers gezette koffie/thee hoef
je het niet te laten!
Misschien is het je opgevallen dat we op zaterdag
niet open zijn. Willen we dat niet? Jawel hoor, maar
blijkbaar is er niet zo’n behoefte om op die dag iets te
organiseren. Mocht je nu denken, maar ik weet wel iets
leuks voor de buurt, neem dan even contact met ons op
en dan kunnen we kijken of het één keer of meerdere
malen, tot wekelijks georganiseerd kan worden. En
natuurlijk mag je het ook zelf organiseren, of mee
organiseren.
Dus:
Van 26 juli 2021 tot en met 5 september 2021 op
maandag en dinsdag gesloten!!
En:
Wij hopen dat iedereen een mooie vakantie heeft vol
fijne vooruitzichten!!
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Ruimtes te huur vanaf september
Vanaf september hebben we op enkele dagen ruimtes
te huur voor buurtactiviteiten, vergaderingen of andere
activiteiten.
Voor degene die iets leuks wil gaan organiseren
kunnen we ruimtes beschikbaar stellen tegen een
kleine vergoeding. Let op: wij zijn niet open voor
privéfeesten.
Voor maatschappelijke activiteiten hebben we een lage
basishuur en voor commerciële doeleinden een hogere
huur. Voor actuele huurprijzen kijk op onze website:
www.ouderaadhuiseindhoven.nl .
Voor informatie kun je altijd vrijblijvend contact met
ons opnemen.
Wil je iets leuks organiseren dan willen wij altijd
meedenken/helpen om er een succes van te maken.
Op vrijdagmorgen tussen 10.00 uur en 11.30 uur is er
altijd wel iemand aanwezig die vrijblijvend informatie
kan verstrekken.
Ook kan iedereen op de vrijdagochtend vrijblijvend info
krijgen over ons vrijwilligerswerk, onze activiteiten en
onze openingstijden.

Conversatie Engels
Op woensdag 15 september starten in ’t Oude Raadhuis twee groepen Engelse conversatie.
De eerste groep van 9.30 tot 11.00 uur en de tweede van 11.15 tot 12.45 uur met halverwege de les tijd
voor koffie of thee.
Om prettig mee te kunnen doen, is basiskennis van de Engelse grammatica wel aan te bevelen.
De keuze van de onderwerpen van conversatie en grammatica wordt door de cursisten gemaakt.
Voor deze eerste serie van 15 lessen (t/m eind januari 2022) bedraagt het cursusgeld € 112,50.
Een proefles hoort tot de mogelijkheden.
Hebt u interesse of vragen, neem dan contact op met Ada Luijten,
06-17.75.57.17 of adaef12@gmail.com

Bevrijdingsmarkt
Zondag 19 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:
27,50 euro per kraam en een borg van 5 euro die
je na afloop terug krijgt.
Kinderen t/m 12 jaar mogen op die dag
speelgoed en kinderboeken verkopen op een
kleed van 2 bij 2 meter.
De kosten bedragen 2 euro per kleed. Ouders
mogen de kinderen ondersteunen.
Er mogen geen andere spulletjes worden
verkocht. Voor inlichtingen en/of reserveringen
kun je contact opnemen met ’t Oude Raadhuis.
Aanmelden kan nu al via
raadhuis-evenementen@kpnmail.nl

CONTACT Adres ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven • 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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activiteiten bij Orka

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

orka
uitgelicht
We gaan weer open!
De wereld gaat weer meer open! En Orka doet mee. Ook al is voorzichtigheid nog het voorschrift, we
kunnen elkaar bij verschillende activiteiten weer live in ons buurthuis treffen, dat is waarvoor we er zijn!

Waar kunnen we elkaar treffen?
11 juli op het terras!
o Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom
o 18.00 uur sluit het terras weer.
o Kijk voor de actuele RIVM-regels voor het
terrasbezoek even op onze website https://
www.orkacentrum.nl
Bij het biljart?
Biljarters op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur zijn ook
weer van start gegaan. Mocht je/u interesse
hebben, stuur een mailtje aan info@orkacentrum.nl.

Zin om een biljartje te leggen?
Kom dan gezellig naar Activiteitencentrum Orka,
Broekakkerseweg 1 te Eindhoven!
Elke dinsdag en donderdag vanaf 13:00 uur
Kosten € 10,00 per maand
Interesse?
Stuur een mailtje naar info@orkacentrum.nl
Of kom eens langs op dinsdag of donderdag
Kom gezellig langs ‘n

senioren Biljart
Een ´´eigen´´tijds activiteitencentrum
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
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tel: 06-53 79 73 37
info@orkacentrum.nl
www.orkacentrum.nl

Of bij Bakske Doen,
Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur tot ca 22.00 uur
lekker bakkie koffie en daarna genieten van een drankje
met gezellige praat! Iedereen is welkom. De gastvouw
Riet is op de hoogte van de laatste regels. Die we ook
updaten op de website: https://www.orkacentrum.nl
- Vooralsnog zitten we op 1,5 meter als je niet uit 1
huishouden komt, dit zorgt ervoor dat we maximaal 15
deelnemers binnen kunnen herbergen nu, dus vol = vol.
Orka Dance: de Coole kant.
Wisten jullie dat Orka Dance ook Chris als dansleraar
heeft die breakdanceles geeft op vrijdag om 18.00 uur?
Altijd al die coole moves willen leren, lekker sporten
en vooral plezier en vette muziek? Kom eens kijken bij
Breakdance bij Orka Dance. (PS Tot de zomervakantie
kun je op vrijdag 2, 9 en 16 juli een keertje aansluiten
voor gratis proeflessen breakdance. Meld je even aan via
orkadance@orkacentrum.nl

Samen koken, samen eten, samen afwassen?
Vanaf september: VOrka!
o Elke vrijdagavond in de oneven weken, we starten
vrijdag 17 september.
o Samen het eten klaarmaken, samen eten en samen opruimen! Het lijkt wel een studentenhuis. Dat
is wel een beetje het idee achter Vorka.
o De schets hebben we (zie de afbeelding), nu jullie
als koks nog voor de invulling!
o Doel is voor 5,- euro p.p. een diner koken voor
10 – 20 personen, jij bepaalt als kok voor hoeveel
mensen je gaat koken.
o Belangrijkste is gezelligheid en leuke ontmoetingen, geen haute cuisine, gewoon lekker (samen) eten.
o Wil je een keertje koken of meehelpen met koken? Geef je dan op via info@orkacentrum.nl zodat we een
datum kunnen afspreken en we je het gebruik van de keuken kunnen uitleggen (indien nodig).
o Zodra we de eerste koks hebben, zal de planning op de website komen en kun je je daar inschrijven om
mee te gaan eten en afruimen!
Wil je meer hierover weten, stuur even een mail naar info@orkacentrum.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Samen spelletje doen?
Open Orka start ook op 17 september!
Elke oneven week, op vrijdag, is er na
Vorka Open Orka, voor vrije inloop.
Wat kan je dan doen als het Open Orka
is?
- Spelletjes
- Tafeltennissen
- Gewoon gezellig even wat drinken
- Potje darten
- Lekker muziekje op de achtergrond...
Allemaal mogelijk op de Open Orka
avond. Niets moet, bijna alles mag!

Spaans
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Renaissance treatment
van Décaar

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

De Renaissance treatment die zorgt voor een complete wedergeboorte
van de huid. De boosters die tijdens de Renaissance treatment worden
gebruikt kunnen onderling gemengd worden.
De behandeling zorgt voor zichtbare resultaten, zoals:
• Verbetert aanzienlijk de stevigheid en elasticiteit.
• Vermindert de diepte van lijnen en rimpels.
• Vermindert pigmentvlekken en hyperpigmentatie.
• Directe resultaten.
• Een heldere, stralende en soepele huid.
• Vermindert een vermoeide en vale huid.
• Bevordert de celvernieuwing, zodat jonge huidcellen sneller het
huidoppervlak bereiken waardoor de huid er direct jeugdiger uitziet.

Prijs per behandeling

2

85.-

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
happiness for your skin

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

Pedicurepraktijk Jacqueline
Medisch pedicure Jacqueline Hubert

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

De Speelhoek

Lieve kinderen,
Nog even en dan is het alweer zomervakantie! Gaan jullie nog op vakantie of
lekker een dagje op pad? Dan hebben we een leuk spel voor jullie; Autobingo!
Wie als eerste onderweg voorwerpen in het echt gezien heeft, heeft gewonnen!
Je kan vooraf samen afspreken wat diegene wint.
Geniet van je vakantie of van je dagje weg!
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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

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

Zorgeloos op vakantie!

• Niet duurder dan zelf
boeken via internet of
een ander reisburo!
• Heeft u zelf uw vakantie
gevonden? Boek deze
voor dezelfde prijs bij
LucilleReizen! Ik neem
alle zorg uit handen.
Hiervoor betaalt u niets!

Strandvakant
ie,
stedentrip,
rondreis, loss
e
tickets of een
cruise,
al uw reiswen
sen
kunnen vervul
d
worden!

• Oók bij TUI, Corendon,
De Jong Intra, FTI
en álle bekende
aanbieders; mijn
persoonlijke service
krijgt u er gratis bij!

Brabis 4, 5641 JV Eindhoven
06 41 15 30 66
lucillereizen@mijnreiskennis.nl
lucillereizen.nl
Lucille - Mijn ReisKennis
Aangesloten bij:
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momenten met
Hart, ziel en handen
Straatpastor Eindhoven
Ik zal beginnen met mij voor te stellen. In de komende tijd zal ik zo af en toe wat gedachten met u delen
via het blad ‘Rond ’t Hofke’. Mijn naam is Rob Kosterman, sinds 2013 pastor voor het stadsdiaconaat/pastoraat en vanaf 2018 fulltime pastor voor de dak- en
thuislozen in Eindhoven en omgeving.
Wat heb ik met Tongelre? Om te beginnen vind ik
Tongelre een mooi stadsdeel van Eindhoven. Nog verschillende oude boerderijen, de Martinuskerk, groengebied het Wasven, het kapelletje op de Loostraat
en het vele groen aan de rand van deze stadswijk.
Eigenlijk heeft een deel van Tongelre voor mij het
oude dorpskarakter behouden.
Maar ik ken Tongelre ook nog van de jaren ’70 toen
ons gezin verhuisde van Driebergen Rijsenburg naar
Eindhoven. Daar kwam ik terecht op de lagere landen tuinbouwschool aan de Oude Urkhovenseweg.
Na wat omzwervingen en lang in het bedrijfsleven te
hebben gewerkt ben ik theologie gaan studeren en
ben ik hier straatpastor geworden.
Nu is het mijn taak– daar ben ik volledig voor vrijgemaakt – pastorale zorg te bieden voor de dak- en
thuislozen.

een vrijplaats. Een plek waar je mag zijn, wie je bent
en hoe je bent.
Mensen van de straat leven vaak niet volgens
kantooruren of van afspraak tot afspraak. Ze leven
vaak van dag tot dag, van de ene levensbehoefte
naar de andere. Bij tij maar meestal bij ontij hebben
ze behoefte aan een luisterend oor. Daarom ben ik
meer op straat te vinden dan op mijn kantoor in de
Catharinakerk. Op straat of in de inloophuizen vinden
de ontmoetingen plaats, waarbij het vertrouwen in
elkaar langzaam kan groeien. Wanneer er in het leven
dingen gebeuren die alleen moeilijk zijn te verwerken
is het van belang iemand te vinden waarbij je terecht
kunt. Iemand die samen met jou wil zoeken naar
antwoorden of gewoon wil luisteren.
Op onze website kunt u nog meer verhalen en korte
filmpjes vinden.
Tot een volgende keer!
Rob Kosterman
straatpastor Eindhoven.
www.straatpastoraateindhoven.nl

Straatpastoraat biedt geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en zingevingsvragen. Dat kunnen
vragen zijn rond leven en dood, rond verlies van
zingeving van eigenwaarde en het verdriet daarover.
Het kan gaan over rouw of eenzaamheid. Het kent
een grondhouding van onvoorwaardelijk en belangeloos aanwezig zijn met aandacht en trouw. Het werkt
’outreachend’ en zoekt steeds een balans tussen
nabijheid en distantie. Het is gastvrij en aanvaardt de
mensen zoals ze zijn.
Ook in deze, toch wel grote groep, leeft veel religiositeit. Het kan gaan om een kaarsje aan te steken, een
gebed samen te bidden na een lang of kort gesprek,
het vragen en dragen van een rozenkrans of samen
stil zitten op een bankje of in de Catharinakerk waar
mijn vaste werkplek is. Deze plek wordt door velen uit
de doelgroep gezien, evenals andere inloophuizen, als
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van de Geloofsgemeenschap
Protestante kerkdiensten

Kerkdiensten Eindhoven Zuid
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. Margit van Tuijl
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. Tjalling Huisman
Zondag 18 juli 10.00 uur ds. Tjalling Huisman
Zondag 25 juli 10.00 uur ds. Henk Veltkamp
Zondag 1 augustus 10.00 uur ds. Chris Mondt
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. Chris Mondt
Zondag 15 augustus 10.00 uur ds. Chris Mondt
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. Chris Mondt
Zondag 29 augustus 10.00 uur ds. Tjalling Huisman
Zondag 5 september 10.00 uur ds. Tjalling Huisman
Bezoeken van de kerkdiensten.
De lockdown is gedeeltelijk opgeheven. Dat betekent
dat er weer mensen in de kerk mogen zitten. De diensten worden ook nog gestreamd, zodat belangstellenden de dienst ook thuis kunnen meemaken.
Vooralsnog gaan we er van uit dat er maximaal 30
personen in de kerk mogen zijn. Wanneer dat wordt
verhoogd tot 60 zal dat zichtbaar worden doordat
meer mensen zich kunnen aanmelden.
• Vóór de dienst inschrijven is verplicht. Dat kan per
mail, alleen in de week voorafgaande aan de betreffende zondag. U kunt inschrijven van ma-vrij bij onze
pastorale ouderling Corry Velema (corryvelema@
gmail.com). Zij zet uw naam op een lijst. En die lijst
wordt op de betreffende zondag gebruikt. U kunt
alleen worden toegelaten wanneer u zich heeft ingeschreven.
• Onlinediensten van de Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk zijn te volgen via de link op de website
www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Het volgende artikel is geplaatst in ons kerkblad
SAMEN.
Hoe lees je jouw bijbel?
De aanleiding tot het thema deze maand was het

boek ‘De Bijbel’ van John Barton, een boek over het
ontstaan van het Oude en het Nieuwe Testament, én
de vraag uit de gemeente: ’Hoe lezen gemeenteleden
eigenlijk de verhalen uit de bijbel?’ Het boek van
Barton bepaalt ons bij de context van de verhalen,
de vraag uit de gemeente bij de persoonlijke ervaring
daarvan! Ik denk dat beide van belang zijn.
Toen ik erover nadacht, schoten er allerlei beelden
door me heen. Beelden waarbij ervaring en context
door elkaar lopen. En dat in de breedste zin van
het woord. Veel van de bijbelverhalen, die ik thuis
en op school hoorde, spelen zich af in de omgeving
van mijn jeugd. Zo spreekt Jezus z’n discipelen toe
vanuit een roeiboot op de IJssel, stormden de varkens
met de demonen het ravijn in bij ‘külhaantje’ (een
heuvel met een greppel ergens in Olst) en zie ik bij
het verhaal van Lazarus mijn opgebaarde oom (foto),
die in de IJssel is verdronken, voor me! En ook nu
nog kleurt de context hoe ik het verhaal beleef. Ik
gebruik nog regelmatig de bijbel, die mijn moeder
heeft stukgelezen. U kunt zich voorstellen dat ik extra
bij een passage wordt bepaald als mijn moeder die
heeft onderstreept! Dus context doet ertoe. Die van
nú, maar zeker ook die van vroeger, de tijd waarin de
bijbelboeken werden geschreven.
Maar die context van vroeger is een stuk lastiger boven tafel te krijgen! Dan helpen exegeten en boeken.
En dat leidt bij mij niet zelden tot een heel andere
uitleg en daarmee tot een ander begrip van die verhalen. Van huis uit heb ik het Oude Testament leren
begrijpen door de bril van het Nieuwe Testament.
Dat er parallellen zijn tussen beide, begrijp ik wel en
de boodschap in beide is, denk ik, consistent, maar
de context is vaak een geheel andere. Veel verhalen
uit het Eerste Testament passen heel goed op de
tegenwoordige tijd. Ik hoor vaak dat die verhalen zo
gewelddadig zijn, veel moord en doodslag! Is onze tijd
zoveel anders? Denk aan de genocide op de Armeniërs, denk aan de moordpartijen tussen Hutu’s en

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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Tutsi’s en denk aan de recente onthoofdingen van IS.
Zouden die oude verhalen, die vaak ook een glimp
van Gods redding en nabijheid bevatten, ons misschien ook nu nog iets kunnen leren?
Ik lees op dit moment het boek ‘Exodus’ van
Jonathan Sacks. Deze Britse rabbijn laat voor mij een
nieuw licht schijnen op het ontstaan van een volk,
het volk van God, het volk waarmee God zich op de
Sinaï heeft verbonden. Een nieuw licht op wetten
en regels, maar ook op allerlei ethische dilemma’s,
waarmee wij ons voordeel kunnen doen. Ik begon
met te zeggen dat context belangrijk is voor een goed
begrip van het verhaal, voor het je eigen maken van
de boodschap. Voor mij cruciaal voor het duiden
van de signalen in deze tijd en voor het, zo mogelijk,
bijdragen aan een oplossing!
Bernard van Weeghel

Katholieke kerkdiensten

• In Berckelhof Gen. Cronjéstraat, zijn nog geen
diensten mogelijk. Er gelden wat betreft het aantal
In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van mensen in de diensten nog steeds beperkingen.
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst.
Informatie kunt u vinden op: www.parochiesintjoris.nl
Overzicht diensten:
• Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30
uur. Elke dinsdagmorgen is er in de Martinuskerk ook
een Eucharistieviering om 9.00 uur.
Voorafgaand aan deze viering worden om 8.45 uur
gezamenlijk de Lauden gebeden.
Kapelaan Pieter Zimmermann is elke dinsdagochtend
na afloop van de viering tot 11.00 uur aanwezig.
Elke eerste woensdag van de maand is er
om 19.30 uur een Tridentijnse Eucharistieviering.
In onze kerk is op 9 mei Caspar Gerrits gedoopt en op
16 mei Manuel van Veen.
Er is voorlopig na afloop geen samenkomst in het
KWC.

Openingstijden KWC
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk):
maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus
040-2811324;
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Bij afwezigheid van de vrijwilligers van het KWC
kunt u bellen op het nr. 040-2110467
(Parochiecentrum Sint Joris).
www.parochiesintjoris.nl

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

Wolvendijk Foto uit het archief van Tonny van den Boomen

De Wolvendijk nu. Foto: Paul Brans
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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.
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Roomse Glorie
Uit de archieven van Harrie de Groof, de schoonvader van Anna Otto, komen een aantal bijzondere foto’s uit het rijke Roomse leven
Op foto 1: Dit is de eerste heilige mis van Jan Vogels na zijn priesterwijding
in 1937 in de Sint Martinuskerk.
Daarna werd hij uitgeleide gedaan door dorpsgenoten, het kerkbestuur,
“bruidjes” en het gilde. Jan Vogels zit in de auto op de achtergrond. Dit is
op de Urkhovenseweg met op de achtergrond de Hofstraat.

Op foto 2 is links naast de erehaag door de
bladeren de boerderij van Frans van Gastel te
zien, ook op de Urkhovenseweg, ter hoogte
van de afslag van de Collseweg.

Op foto 3 is middenvoor Jan Vogels te zien met links
naast hem zijn vader, Martinus Vogels en rechts tante
Mechelina (Lien) Vogels.
In de rij daarboven van links naar rechts Kapelaan
Harrie Vogels, Nicolaas Vogels, Driek Vogels, Martinus
Vogels en Ciska Vogels.
Op de achtergrond is de boerderij op de Oude
Doornakkersweg 1 te zien die er nog altijd staat.
Deze boerderij is gebouwd door Justinus Vogels (geb.
1796) in 1844.
Op foto 4 is op de achtergrond de deur van de
Sint Martinuskerk te zien.
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rondom de
Wasvenboerderij

Zomer! Wat hebben we ons erop verheugd. Natuurlijk vanwege het mooie weer en de naderende zomervakantie, maar ook vanwege de hoop en verwachting dat de corona-maatregelen
langzaam maar zeker wat soepeler worden. Helemaal terug naar ‘normaal’ zijn we nog niet. Maar
we hebben wel een mooi zomerprogramma in petto! Alles natuurlijk nog steeds onder voorbehoud, dus check voor de zekerheid onze website www.wasven.nl of onze sociale media voor het
laatste nieuws.
Green Friday
Onze koks toveren buiten de lekkerste gerechten uit de Green Egg. De nadruk ligt op
gerechten met biologische groenten uit onze
eigen moestuin en op producten van lokale
leveranciers. Duurzaam lekker. Green Friday
vindt elke vrijdag in juli en augustus plaats op
ons gezellige terras vanaf 18.00 uur en eindigt
rond 21.00 uur. Reserveren noodzakelijk.

Kom in de kas
Ook in de zomermaanden kun je, via onze winkel, groentepakketten met verse biologische groenten uit eigen moestuin bestellen. Maar omdat veel vaste klanten juist
in deze maanden van overvloed op vakantie gaan, organiseren we in de maanden
juli en augustus elke maandag van 10 tot 16 uur een vers-verkoop vanuit de glazen
kas in de tuinderij. Het aanbod is wisselend en altijd kraakvers. U kunt dan bij wijze
van spreken op het land de spitskool aanwijzen die u het meest toelacht en dan
oogsten wij die ter plekke voor u. Zelf even een tasje meenemen is wel zo handig
(en milieuvriendelijk).
Natuurwerkochtenden en klusochtend
De natuurwerkochtenden, elke 1e en 3e zaterdag van de maand, gaan gelukkig
altijd door. Er zijn genoeg leuke en nuttige natuurklussen te doen rondom de
Wasvenboerderij, en ze kunnen op voldoende afstand worden uitgevoerd. Wie
mee wil helpen is van harte welkom op 3 en 17 juli en op 7 en 21 augustus. 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.
Krijg je geen genoeg van het buitenzijn en de gezelligheid bij het Wasven? Dan
kun je ook op de 2e zaterdagochtend van de maand komen helpen met klussen
(timmeren, schuren, schilderen e.d.). Kom je op zaterdag 10 juli of 14 augustus
ook helpen? Samen klussen is hartstikke gezellig! Vanaf 9.15u staat de koffie
klaar in de kas.
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Wasven XL-games: boeren, burgers en buitenlui
Op de zondagen 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus
worden in de Tuinderij en op de Kasteelakker negen
teamspellen in circuitvorm neergezet. De spellen zijn in
XL-uitvoering met een knipoog naar het Wasven. De spellen zijn geschikt voor 2 tot 4 personen. Je kunt tussendoor op
het terras uitrusten met een drankje. De spellen kunnen gespeeld
worden tussen 13 en 18 uur (starten tot 16 uur). Reserveren
noodzakelijk
Effenaar ’t Wasven: borrelen in het groen
In juni konden de terrasconcerten jammer genoeg nog niet doorgaan. Wij
hopen van harte dat dat in de zomermaanden wel het geval zal zijn! Op de
donderdagen 15 en 29 juli en 12 en 26 augustus zorgt de Effenaar voor de
muzikale omlijsting, wij zorgen voor een heerlijke borrelplank en verse drankjes.
Uiteraard helemaal volgens de coronarichtlijnen, maar mèt het unieke Effenaar
’t Wasven gevoel. De optredens beginnen om 19 uur; inloop vanaf 18 uur. Kijk
voor het programma en om te reserveren op www.wasven.nl
agenda. Als je wil kun je vooraf een hapje eten op ons ‘gewone’ terras.
Wasverwennerij
In het weekend van 16 t/m 18 juli is onze Gasterij ’s avonds geopend
voor een speciale Wasverwennerij. Je kunt kiezen uit een 3- of 4-gangen verrassingsmenu (vis, vegetarisch of vlees). Het menu is samengesteld met zoveel mogelijk biologische producten uit eigen moestuin,
aangevuld met heerlijke streekproducten. Wil je onze koks op hun
best proeven? Reserveer dan op tijd.
Muziek aan tafel
Net als vorige zomer organiseren we in samenwerking met CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) weer terrasconcerten op de zaterdagmiddag. Op de zaterdagen 10 en 24 juli en 7 en 21 augustus kun je
komen genieten van lokale bandjes en artiesten, onder het genot van
een hapje en een drankje. Van folk tot cover, en van jazz tot klassiek.
De concerten beginnen om 15.30 of 16 uur; inloop vanaf 15 uur. Kijk
voor het programma en om te reserveren op www.wasven.nl/agenda.
Als je wil kun je na afloop een hapje eten op ons ‘gewone’ terras.
Bakthema: van bloem tot bloem (voor kinderen van 6-12 jaar)
Samen je eigen breekbrood maken in de vorm van een bloem. De bakkers
bakken het brood af, terwijl jij kruiden gaat knippen in de moestuin voor
zelfgemaakte kruidenboter. En dan ... smullen van je eigen verse brood!
Voor ouders met kinderen van 6 t/m 12 jaar. Per tafel minimaal 2 en
maximaal 6 personen uit hetzelfde gezin, minimaal één ouder per tafel. Op
meerdere data in de schoolvakantie, kijk voor programma en om te reserveren op www.wasven.nl/agenda.
Meer informatie
Alle activiteiten in dit overzicht zijn onder voorbehoud van coronavoorschriften. Op de website
www.wasven.nl en op onze Facebookpagina @Wasven wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws
ook digitaal verspreid. Je kunt je via de website ook abonneren op onze nieuwsbrief.
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SPIL-centrum ‘t Karregat
SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden
wie je bent: we doen het samen
• Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar
• Gedigitaliseerd onderwijs aansluitend
bij het niveau van de leerling
• Veel oog voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling en veiligheid
• Vakleerkrachten sportonderwijs
en muziek

• Plusklas voor leerlingen die meer
uitdaging nodig hebben
• Ruim park met uitdagende speelmogelijkheden
• Jong en enthousiast team
• Aan onze school is Omnio,
afdeling voor fulltime onderwijs
aan hoogbegaafden, verbonden.

Nieuwsgierig geworden?

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

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal.
Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak
Wij zijn iedere dag geopend van 7:30 tot 18:30 en bieden dagelijks:
• Kinderopvang van 0 tot 4 jaar
• Peuterwerk van 2,3 tot 4 jaar
• Voorschoolse opvang van 4 tot 13 jaar • Naschoolse opvang van 4 tot 13 jaar
Wekelijks een gratis speelinloop voor kinderen
van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders

Nieuwsgierig geworden?

Urkhovenseweg 4, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.korein.nl/locaties/eindhoven/tongelre/urkhovenseweg
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gezond en Wel
Help, ik heb Covid gehad
Zo, het is je toch overkomen, je hebt Covid-19 gehad. Een akelig virus wat je behoorlijk ziek kan maken. Als
je geluk hebt herstel je goed na de infectie en ben je na 2 of 3 weken weer gewoon op de been. Maar als je
pech hebt duurt het herstel veel langer. Je hebt nog ernstige klachten en/of beperkingen en dit hindert je
bij je dagelijkse activiteiten. Covid -19 heeft dan nog een enorme impact op je leven, je gezondheid en je
fysieke conditie.
Restverschijnselen die veel voorkomen zijn onder andere:
• Vermoeidheid, bijvoorbeeld je bent al moe na het douchen
• Slaapproblemen, lang wakker liggen, moe opstaan
• Gewrichts- en spierklachten zoals spierzwakte, spierpijn en
spierstijfheid, pijn op of rond de borststreek
• Pijn in de gewrichten
• Moeite met evenwicht, onvast ter been
• Verlies van conditie
• Verminderd uithoudingsvermogen
• Niet lang kunnen concentreren
• Psychische problemen zoals angstgevoelens, depressiviteit,
spanningsklachten, verhoogde prikkelgevoeligheid
• Longproblemen zoals bijvoorbeeld benauwdheid, kortademigheid, niet goed kunnen doorademen.
Het belangrijkste probleem waar je als post Covid-19 patiënt tegenaan loopt is de (extreem) lage belastbaarheid. Van 10 minuten lopen kan je al volledig uitgeput zijn. Het is dus heel belangrijk te leren hoe je je energie
gebruikt in je dagelijkse leven. Wat kost je energie en wat levert je juist energie op is dus noodzaak om te
onderzoeken. Het leren herkennen van je eigen grenzen, wat kan ik wel en wat kan ik (nog) niet en je daaraan
houden wordt een uitdaging. Door je grenzen goed te bewaken kan je voorkomen dat je steeds terugvalt. Op
die manier krijg je weer grip in de balans in activiteit en ontspanning.
Hier onder wat andere tips en adviezen:
• Neem voldoende rust
• Slaap veel
• Train je longen door uithoudingsvermogen
van de ademhalingsspieren te trainen
• Beweeg in de frisse buitenlucht
• Leer ontspannen, dit is belangrijk als je beter
wilt ademen
• Matig je tempo als je iets doet en neem vaker pauzes
• Doe rustige oefeningen voor de pijnlijke spieren en gewrichten.
Heb je vragen of hulp nodig bij het herstel na Covid-19 dan kan je contact opnemen met:
Praktijk Marja Boerefijn
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo)
0402813463 0644109579
marja@cesar-tongelre.nl www.cesar-tongerle.nl
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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: 06-10150651
tel: 040-2820544

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

Sarcopenie en krachttraining
Sarcopenie is een veel voorkomend
verouderingssyndroom.

Primair en secundair
Verlies van spiermassa en spierfunctie door het verouderingsproces noemen
we ‘primaire sarcopenie’. Verlies van spiermassa en spierfunctie als gevolg
van één of meerdere andere factoren (zoals inactiviteit, ziekte of voedingsdeficiënties) noemen we ‘secundaire sarcopenie’.
Oorzaken en gevolgen
Sarcopenie start al op vroege leeftijd en gaat het hele leven door. Dit is het gevolg van de complexe interactie
tussen leefstijlfactoren (lichamelijke inactiviteit, voedingspatroon), fysiologische factoren (zoals bijvoorbeeld
hormonale veranderingen) en genetische factoren. Het verlies van spierkracht wordt al merkbaar vanaf 35
jaar. De afname van spierkracht en ‘power’ is daarbij groter dan de afname van spiermassa.
Effecten van krachttraining
Krachttraining bevordert de krachttoename en verhoogt de spierkracht, zowel met specifieke krachttoestellen als eigen lichaamsgewicht of vrije gewichten. De training hoeft niet heel intens te zijn, tenzij er specifieke
doelen worden nagestreefd. Krachttraining zorgt ervoor dat de spieren efficiënt werken en dat ze aanzienlijke
belasting aankunnen. Deze krachttoename is merkbaar tijdens dagelijkse activiteiten, die door regelmatig te
trainen minder moeite kosten. Bijkomend voordeel van krachttraining is het effect op de mineraaldichtheid
van bot. Training stimuleert indirect de aanmaak van botweefsel en hierdoor worden botten sterker.
Periodes van inactiviteit
Periodes van inactiviteit komen veel voor; bijvoorbeeld tijdens of na een blessure of een ontspannen vakantie.
Maar denk ook aan de lange corona lockdown periode, waarin sportscholen gesloten zijn geweest. Tijdens
deze periode hebben velen geprobeerd toch actief te blijven. Sommigen heel succesvol, anderen hebben daar
meer moeite mee gehad. Fietsen en wandelen waren daarbij als activiteit veruit favoriet.
Helaas zijn deze activiteiten niet voldoende om de spierkracht te behouden of weer terug te brengen op het
oude niveau. Uiteraard helpt het wel om de fitheid en spiermassa te bevorderen. Echter, om weer spierkracht
te ontwikkelen is krachttraining
nodig.
De ‘spiernorm’ adviseert om
twee keer per week (op niet
achtereenvolgende dagen) 8 à 10
spierversterkende oefeningen te
doen. Meer mag natuurlijk als de
belastbaarheid en gezond-heid
dat toelaten.
Wil je op een verantwoorde
manier, onder deskundige begeleiding starten met krachttraining, neem dan contact op met
Fitther via e-mail info@fitther.nl
of telefonisch op nummer
040 – 281 43 17.
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AANMEREN
IEDER
NATIONALISME
PLUSMINUS
AANSTAANDE
INGAAN
NORMAAL
POOLS
AFDROOGDOEK
INRUKKEN
OMTREK
RANDSTAD
AFLOSSING
KAMERARREST
ONDERTITELING
SLAGER
BANKDIRECTEUR
KASTANJEBOOM
ONGEKEND
TAALGEBRUIKER
CARNAVAL
KIESMAN
ONINTERESSANT
TRENDY
COHESIE
LANDINGSBOOT
OOGARTS
TWAALFDUIZEND
CYBERSPACE
MANDARIJN
OPPASCENTRALE
VADER
DETENTIE
MARTINI
OPTIE
VEGANIST
EREDAME
MINIMUMLOON
OPZEGTERMIJN
ZEEPSOP
HOOGVEEN
MOEITE
PALLET
			

De overgebleven letters vormen een DANS
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 10 augustus 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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De oplossing van vorige maand is Dedemsvaart
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
M.R. van de Vijfeijken - Kaartmakersring 2

Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

Yogatherapie lessen,
ontdek de genezende werking.
Lessen van 75 minuten.
Start 30-08-2021
Info:
Corina van Dommelen
’t Hofke 59
5641 AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430
Mobiel: 06-27055614
www.pranayogastudio.nl

Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 281 43 17
info@fitther.nl
www.fitther.nl
•
•
•
•

Fitness
Pilates
Circuittraining
Outdoor training

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes
Voedingsdeskundige
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht
NL Actief Preventiecentrum
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W. Jansen Verhuur

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!

Tel. 06 - 17 60 29 00

Verhuur van:
Marktkramen
Toiletten
Dranghekken

Aggregaten
Buitenreclame

Uw partner in evenementen!

www.onsmienevents.nl

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

www.hypotheekvanrichard.nl
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