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Atelierroute Eindhoven:
Tongelrese kunstenaars laten hun 
creaties zien

Nachtvlinders spotten:
Kees vertelt hoe dat moet

Kindervakantieweek de 
Beuk:
Kinderen hebben weer genoten

Marti de Greef

in beeld
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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

lijmbeekstraat 247a eindhoven www.delimbeek.nl 040 245 25 77 

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

Massagepraktijk Zuss

Daalakkersweg 2
5641 JA,  Eindhoven

Unit 2-178

Gerdy
Voor een afspraak kunt u mij
bereiken op: 0621349260

Speciaal voor vrouwen

www.massagepraktijkzuss.nl
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van de Redactie
“Elk nadeel heb zijn voordeel”. 
Een algemeen bekende wijsheid 
die veel gebruikt wordt en toege-
schreven aan voetballer Johan 
Cruijff. Ook in deze coronatijd is hij 
zeker van toepassing. Want deze 
vervelende, nare, niet te 
voorspellen Covid 19 periode, had 
ondanks vaak tegenvallende 
negatieve uitslagen ook meerdere 
positieve kanten. We werden 
socialer, ontdekten dat we ook 
thuis konden werken, we 
gebruikten onze sociale media 
intensief én nuttig en we zagen 
plots onze buren driftig in de tuin 
werken. Ja, dat was een goed plan. 
Onze tuin had ook wel een opknap-
beurt nodig, dus wij ook aan de 
slag. Alle onkruid werd verwijderd, 
planten verplaatst, lege plekken 
moesten opgevuld worden met het 
gevolg dat het druk was in de 
tuincentra. Opvallend veel tuinen 
werden zo even grondig onder-
handen genomen. Het gebeurde 
dat hele straten er verzorgder 
gingen uitzien. 
Misschien heeft u toen bij het 
terugsnoeien van een struik wel 
eens getwijfeld of dat tijdstip wel 
het goede moment daarvoor was. 
Even in ons wijkblad de maande-
lijkse tuintip van Tuincentrum 
Hoveniersbedrijf Soontiëns 
naslaan, kan niet meer want die 
rubriek is verdwenen. Maar niet 
geklaagd, het tuincentrum heeft 
ons niet in de steek gelaten en ons 

een ander voorstel gedaan. U kunt 
uw tuinprobleem of tuinvraag via 
‘Rond ’t Hofke’ aan het 
tuincentrum stellen. Wij willen u 
nog eens nadrukkelijk attent 
maken op die mogelijkheid. Veel 
lezers zijn dat aanbod vergeten. 
Het is zoals u in onderstaand 
voorbeeld ziet heel simpel.
Uw probleem is dat u niet weet 
wat te doen met uw buxusstruik, 
dus dit wordt uw vraag:  
“Is mijn buxusstruik, die vorig jaar 
bezoek heeft gehad van de 
buxusmot, nog te redden?” 
U stuurt deze vraag voor de 11e 
van de maand, voorzien van uw 
naam, adres en telefoonnummer 
naar: rondhethofke@gmail.com.
Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij 
Tuincentrum Soontiëns komt en in 
het volgende wijkblad kunt u dan 
het antwoord op uw vraag lezen.

Al jaren wordt hier in Tongelre 
door jongeren de Beukweek voor 
kinderen georganiseerd. Jaarlijks is 
dat een groot succes. De kinderen 
beleven er heel veel plezier aan. 
Tijdens de voorbereidingen en in 
de week zelf wordt er door 
vrijwilligers veel vrije tijd in 
gestoken. Onze complimenten voor 
de organisatoren en alle 
medewerkers van deze week. Zij 
maken er voor de Tongelrese jeugd 
ieder jaar een geweldig feest van.

Veel leesplezier!
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Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

& traditie
Kanaaldijk Noord 113  •  5642 JA Eindhoven  •  040 281 35 69  • 
info@kluijtmansnatuursteen.nl  •  www.kluijtmansnatuursteen.nl

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens

Gesloten.
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In een gezellige ambiance hebben we een gesprek 
gehad met Harm n.a.v. zijn pensionering als chi-
rurg in het Catharina Ziekenhuis in juli. Harm is in 
Kerkrade geboren en is na de lagere school naar 
het Gymnasium in Heerlen gegaan waar hij zijn 
diploma heeft behaald. Zijn interesse ging in eerste 
instantie uit naar een studie biologie, maar tijdens 
een open dag op de universiteit in Nijmegen had 
hij al snel gezien dat dit niet zijn keuze zou worden.                                                                                                                                          
                                                                                                                      
Na het bezoeken van de voorlichting over genees-
kunde wist Harm al gauw dat hij deze studie zou gaan 
kiezen.                                                
                                                                             
In Nijmegen kwam Harm in dezelfde introductie-
groep als zijn vrouw Yvonne (Rutten-Roumen), hier 
hebben zij elkaar leren kennen. Deze vriendengroep 
bestaat nog steeds en ziet elkaar zeer regelmatig.                                                                                                                                      
                                   
In Nijmegen hebben Harm en Yvonne hun eerste 
huis, dat rijp was voor de sloop, bewoonbaar ge-
maakt, dit ging wel ten koste van een examen. Ze kij-
ken terug op een fijn studentenleven, waarin dingen 
samen doen belangrijk was.                                                                                                                      
Na de studie medicijnen begon Harm met zijn 
eerste baan als assistent in het Carolus Zieken-
huis in Den Bosch. Hier heeft Harm veel ge-
leerd, hij had dienst “voor alles”. Je werd als het 
ware in het diepe gegooid. Naast de beman-
ning van de eerste hulp en intensive care en het 
chirurgisch werk heeft hij ook in de 2 jaar dat 
hij daar werkte zo’n 400 bevallingen gedaan.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
In die tijd was het normaal dat je na een nachtdienst 
weer gewoon meedraaide in de dagdienst. In een 
weekenddienst was je van vrijdagochtend tot maan-
dagavond continu in touw: dit had natuurlijk overver-
moeidheid tot gevolg. Om hiermee om te gaan leerde 
je hoe je even staande kon slapen!                                                                              
Na deze periode ging Harm solliciteren naar 
een opleidingsplaats tot chirurg, een functie 
die hij ambieerde. Na pittige sollicitatierondes 
(slechts 15 van 265 kandidaten kregen in dat 
jaar een opleidingsplaats) kreeg hij op 1 januari 
1984 een plek als assistent in opleiding tot chi-
rurg in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. 
Sindsdien wonen Harm en Yvonne in Tongelre, 
eerst op de Mortierlaan en later op de Loostraat.                                                                                                                                       
                                                                                                                       
In zijn opleidingstijd heeft Harm zijn interesse voor 
kankergerelateerde problemen kunnen verdiepen. 

Toen heeft hij ook een proefschrift geschreven over 
verbetering van de operaties aan endeldarmkanker. 
Na zijn opleiding heeft hij zich verder gespecialiseerd 
tot oncologisch chirurg in de Daniël den Hoed kliniek 
in Rotterdam, waarna hij als oncologisch chirurg een 
definitieve baan in het Catharina Ziekenhuis kreeg.
Hij behandelde daar patiënten met zeer com-
plexe endeldarm tumoren, die uit het hele land 
verwezen werden. Uniek aan het werken in het 
Catharina Ziekenhuis was dat opleiden en het 
doen van wetenschappelijk onderzoek naast pa-
tiëntenzorg mogelijk was. Er zijn meer dan 300 
publicaties van zijn hand verschenen in medische 
tijdschriften. In 2013 werd Harm in Maastricht 
benoemd tot hoogleraar, maar hij bleef als chi-
rurg werkzaam in het Catharina Ziekenhuis. Als 
hoogleraar begeleidt hij andere onderzoekers om 
te promoveren aan de universiteit in Maastricht.                                                                                                                                      

Na zijn pensioen blijft hij dit werk doen als onderzoe-
ker en begeleider van promovendi in het Catharina 
Ziekenhuis. Dit werd mogelijk gemaakt door een 
grote subsidie op basis van zijn eerdere werk.
Het afscheid  van zijn geliefde ziekenhuis was hartver-
warmend, veel sprekers zwaaiden hem lof toe over 
zijn enorme inzet en betekenis voor het ziekenhuis. 
Als klap op de vuurpijl werd hij benoemd tot rid-
der in de orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn 
nationale en internationale wetenschappelijke inzet.          

In gesprek met Harm Rutten

De oude baan van Harm
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Ook veel patiënten kwamen Harm bedanken voor 
zijn persoonlijke benadering en kunde.                                                 
Een goed  contact met de patiënt stond bij hem 
op nummer 1. Het werk op de operatiekamer 
was belangrijk, maar voor hem was het gesprek 
in de spreekkamer altijd de kern van zijn vak. 
Tegen de regels in droeg Harm nooit een witte 
doktersjas, hij was van mening dat de patiënt 
zich dan meer op zijn gemak voelde en een 
meer gelijkwaardig gesprek mogelijk was.                                                                                                                                             
                                                            
In ons eigen Wasven heeft de maatschap 
chirurgie, waarin Harm exact 30 jaar ge-
werkt heeft, van hem afscheid genomen.                                                                                                                                         
                      
Dit voorjaar is Yvonne met pensioen gegaan, zij 
heeft 37 jaar als huisarts gewerkt, waarvan de laatste 
34 op het Kastelenplein. Samen hebben ze in Tongel-
re 4 kinderen gekregen, die nu allen hun vleugels al 
uitgestrekt hebben. Ze hebben een kleinzoon.
Het invullen van hun vrije tijd zal voor beiden geen 
problemen opleveren, hobby’s genoeg. Yvonne is 
heel graag in de tuin bezig, zij weet veel van plan-
ten. Ze is creatief en gaat een cursus schilderen 
beginnen. Harm is een fervent klusser:  behalve 
werkzaamheden rondom huis heeft hij ook flin-
ke verbouwingen bij hun kinderen gerealiseerd. 
Intussen is Harm met een lascursus begonnen, en 
hij heeft al verschillende mooie creaties gemaakt.                                                                                                                                         

                                                                                                                      
 

Zo gauw het mogelijk is, willen ze ook weer 
(verre) reizen gaan maken. Traditiegetrouw gaan ze 
elk jaar met familie naar een strandhuisje in Zeeland. 
Sinds 1991 wonen zij in de Loostraat waar de grote 
tuin al sinds de lagere schoolleeftijd van de kinderen 
uitnodigt om barbecues voor hele klassen en later de 
straatbarbecue te houden.
Wij wensen Harm en Yvonne alle goeds toe voor de 
toekomst.

Ans en Sjaak Verheijen.

De nieuwe baan van Harm
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Wil jij je fitter en gezonder voelen, maar weet jij 
niet hoe? Dan is Fit in de buurt iets voor jou!
Fit in de buurt is een leefstijlprogramma van 8 weken welke 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.
 
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 je 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 aan Fit in de buurt is vanaf 18 jaar en geheel gratis.
Via psv.nl/fitindebuurt kun jij je meteen aanmelden. Voor vragen, mail naar d.vanmulken@psv.nl
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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

Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 
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 koffi e staat klaar! Ook kunt u via onze 

website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

 
 

DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND!

E.E.N.® Therapeut
Psychosociaal zorgverlener
Elk mens is uniek en dat vraagt om een
zorgvuldig afgestemde behandeling.
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

 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.

99

Franse veldwesp lekker in het zonnetje in het Wasven
Foto: Patrick Spruytenberg

Koninginnepage geniet van een bloem
Foto: Aleks Veldhoen

Wespenspin
Foto: Hanny van de Kerkhof

Hagedis in de tuin
Foto: Jacqueline Hooijschuur
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Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost

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

www.bloemendalwol.nl
Daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
brei-en haakwinkel van eindhoven
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Tongelrese
Natuurwijzer
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Stille bezoekers
Overdag zie je allerlei beestjes in je tuin. Vogels, 
vlinders en andere insecten, wellicht zelfs een 
zoogdier. ‘s Nachts zijn er andere dieren actief, zo-
als egels of vleermuizen, maar de stille bezoekers 
zijn de nachtvlinders. Soms met rare vormen en 
aparte kleuren. We ‘schelden’ ze meestal uit voor 
motten.
Er zijn iets meer dan 50 soorten dagvlinders en wel 
2400 soorten nachtvlinders.  
Zij bezoeken zonder geluid de bloemen in je tuin. 
Heb je fruitbomen, dan worden deze ook bezocht. 
In het voorjaar zoeken ze de bloesem op en in het 
najaar het rottend fruit, dat is dan een beetje aan 
het gisten en daar zijn ze gek op. 
Met hun lange roltong zuigen ze de sappen op. 

De Volgeling

3 September waren we bij de Wasvenboerde-
rij in de tuin aan het experimenteren geweest, 
om nachtvlinders te lokken. Dat weekend was 
trouwens ook de nationale nachtvlindertelling, 
georganiseerd door de Vlinderstichting. Zo willen 
ze de soorten nachtvinders in kaart brengen in 
Nederland. 

In de vlindertuin van de boerderij heeft Annemarie 
van de natuurwerkgroep van tevoren boomstam-
metjes ingesmeerd met een mengsel van stroop en 
port, daar zouden ze op af komen. Wie niet? Ook 
rottende appels waren er neergelegd en er was 

een wit laken met een lamp geïnstalleerd om de 
nachtvlinders te lokken.
Daarna was het wachten totdat het ging scheme-
ren en vervolgens echt donker werd. 
De eerste nachtvlinders meldden zich. Verschil-
lende gamma-uilen. Wat hebben we nog meer 
gezien?
De braamvlinder, agaatvlinder, appeltak, goud-
badspanner, het zwartweeskind en nog veel meer. 
Er vliegt dus heel wat rond in de duistere uren 
blijkt wel. Het was een mooie beleving. 
Alle foto`s zijn te zien op de site van `t Wasven.  
www.wasven.nl 

De braamvlinder

Alle nachtvlinders zijn via een speciale app doorge-
geven aan waarneming.nl.
Deze info gebruikt men voor bijvoorbeeld versprei-
dingskaarten.
Zo zou je in je eigen tuin dus ook een keer aan de 
slag kunnen om nachtvlinders te bekijken. Span-
nend toch! 

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Afscheid 
nemen doen 
we samen

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. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd   2 12-08-19   14:36

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!
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Ontwerpen doorfietsroute gepresenteerd

De Celebeslaan, ’t Hofke Noord, de Wolvendijk (tot 
aan de Loostraat) en de Loostraat worden ingericht 
als fietsstraat. ‘t Hofke tussen de kruising met de 
Muschbergweg tot de kruising met de Tongelrese-
straat wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt. De 
fietsstroken worden breder ten opzichte van de huidi-
ge situatie. Door de aanpassingen zijn automobilisten 
eerder geneigd om zich aan de maximum snelheid 
van 30 kilometer per uur te houden. Ook zijn de rou-
tes zo minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. 

Vervolg fietsroute richting Helmond
De fietsroute wordt vervolgd met een nieuw stuk 
fietspad vanaf de Loostraat tot aan Eeneind in Nue-
nen, ten noorden van het spoor. Over de Kleine Dom-
mel komt een nieuwe fietsbrug. Het tracé (de route) 
van de fietsverbinding ligt vast en aan het ontwerp 
wordt op dit moment gewerkt, in overleg met de 
gemeente Nuenen, Prorail, de provincie en het water-
schap. Wanneer het ontwerp definitief is, start de 
procedure tot het wijzigen van het bestemmingsplan 
voor dit deel van de fietsroute. Belanghebbenden uit 
Nuenen en Eindhoven kunnen dan een formele re-
actie geven op de plannen. Informatie hierover vindt 
u op dat moment op de website www.eindhoven.nl/
doorfietsroutehelmond.
Het volgende deel (de Parallelweg in Eeneind) is deels 
al aangepast. Vanaf de Collse Hoefdijk neemt de 
gemeente Helmond het stokje over om de verbinding 
naar station Helmond te voltooien.

Doorfietsroute
De doorfietsroute loopt tussen Eindhoven Centraal 
Station en station Helmond. De route is 13,7 kilome-
ter lang en loopt via deze route: Professor Doctor 
Dorgelolaan, Berenkuil, Celebeslaan, Koudenhoven-
seweg Zuid, ’t Hofke, Wolvendijk, Loostraat en dan 
langs het spoor naar Helmond. Via de nieuwe route 
fietst u vanuit uw buurt veilig en comfortabel via een 
aantrekkelijke route naar de stations en centra van 
Eindhoven en Helmond, woongebieden als Eeneind, 
werklocaties, onderwijsinstellingen (zoals TU/e, Lo-
rentz Casimir Lyceum en Carolus Boromeus College) 
en voorzieningen als Dierenrijk. Op de hele route 
heeft de fietser zoveel mogelijk voorrang en wordt 
gebruik gemaakt van vlak en comfortabel asfalt. Om-
dat de fietser weinig hinder heeft van ander verkeer, 
kan hij zoveel mogelijk doorfietsen. Hierdoor komt hij 
makkelijker, veiliger en sneller op de bestemming. 

Start aanleg
In Helmond is de fietsroute helemaal klaar. De voor-
bereidingen voor de aanleg van de delen in Eindho-
ven en Nuenen zijn gestart. De planning is om nog 
in dit jaar te starten met het eerste deel: de Dorge-
lolaan. De volgorde van de rest van de uitvoering 
wordt nog bepaald. Via de website www.eindhoven.
nl/doorfietsroutehelmond blijft u op de hoogte. 
Omwonenden worden geïnformeerd over de werk-
zaamheden. Voor het traject langs het spoor tussen 
de Loostraat en Eeneind wordt het voorlopig ontwerp 
binnenkort afgerond. 

Tussen station Eindhoven en station Helmond wordt gewerkt aan een nieuwe doorfietsroute. De 
gemeenteraad van Eindhoven heeft onlangs groen licht gegeven voor de realisatie van het deel in 
Eindhovens. De raad heeft ook het budget beschikbaar gesteld.  Dit deel loopt onder meer over ’t 
Hofke Noord, de Wolvendijk (deels) en de Loostraat. Daarom is er een ontwerp gemaakt voor een 
nieuwe inrichting van deze straten. Met deze inrichting worden automobilisten ook gestimuleerd 
om rustiger te rijden. De ontwerpen staan op de website van de gemeente: www.eindhoven.nl/
doorfietsroutehelmond. 

In het septembernummer stond een artikel van Peter van Emden over de stand van zaken met betrekking tot 
het snelfietspad. Naar aanleiding van dit artikel heeft de gemeente een reactie gestuurd die u hieronder kunt 
lezen.
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Opmerkingen over verkeer
Tijdens de informatieavonden over het ontwerp voor 
belanghebbenden zijn enkele opmerkingen gemaakt 
over sluipverkeer via de Wolvendijk door ’t Hofke en 
over de verkeersveiligheid van wegen ten zuiden van 
’t Hofke (Molendijk, Collseweg, Urkhovenseweg). 
Ook door de Wijkgroep Verkeersveiligheid ’t Hofke en 
omgeving zijn verkeersveiligheidsknelpunten be-
noemd. De gemeente Eindhoven is gestart met een 
onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen en/of 
maatregelen om sluipverkeer door ’t Hofke terug te 
dringen en verkeersveiligheidsknelpunten 
aan te pakken. Dat gebeurt in samenwerking met de 

Wijkgroep Verkeersveiligheid en de Fietsersbond. 
Onder meer via het wijkblad Rond ’t Hofke wordt u 
hiervan op de hoogte gehouden.  

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Kijk op www.eindho-
ven.nl/doorfietsroutehelmond of stuur een mail naar 
Mark Hamelers, projectleider gemeente Eindhoven, 
via: m.hamelers@eindhoven.nl

Impressie van ‘t Hofke
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Verenigingen
Aan het woord

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935

Helaas dit jaar weer geen show of open dag. Door de ernstige regenbuien deze 
zomer zijn erg veel knollen verrot en hebben we heel weinig bloemen en als gevolg 
daarvan is onze tuin niet bepaald een plaatje. Maar ondanks deze tegenvallers 
hebben we er toch nog voor kunnen zorgen dat we op de bevrijdingsmarkt bij het Oude Raadhuis een mooie 
presentatie hebben kunnen geven. Wij hopen dat we volgend jaar weer een spetterende show kunnen pre-
senteren.

Wij gaan daarvoor alles in het werk stellen.
U kunt onze tuin nog enkele weken bezoeken en daarna moeten wij de tuin alweer winterklaar maken.

Bestuur dahliaclub St. Martinus
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Scouting Doornakkers

paulvangemert.nl

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

WWW.DOORNAKKERS.COM

SCOUTING DOORNAKKERS
 VLOOIENMARKT

 VLOOIENMARKT
BEL VOOR MEER INFORMATIE NAAR 040- 226 05 44 
OF MAIL NAAR: INFO@DOORNAKKERS.COM

DUS RUIM UW HUIS OP!
MAAK DE BERGING LEEG!
CREEËR MEER RUIMTE IN UW KELDER!

HEEFT U SPULLEN? 
ZATERDAG 05-10 KOMEN WIJ TUSSEN 10:00 
EN 14:00 UW SPULLEN OPHALEN! 
           

WIJ KUNNEN GEBRUIKEN WAAR U NIKS MEER MEE DOET ZOALS:
SPEELGOED, HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, BOEKEN, EN KLEDING.
VANWEGE DE RUIMTE KUNNEN WIJ GEEN GROTE SPULLEN MEENEMEN.

6 OKT VAN 11:00 TOT 16:00

BLOKHHUT DE WIERDE, URKHOVENSEWEG 27, 11:00 TOT 16:00

ENTREE TUSSEN 11.00 EN 12.00 IS € 2,00

02-10

3

Vlooienmarkt en Scodoo kermis
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Vlooienmarkt en opendag Scouting St. Frans

Op zondag 7 november gaat scouting St. Frans haar jaarlijkse vlooienmarkt weer organiseren. Terwijl vorig jaar 
de markt niet door kon gaan in verband met Corona, ziet het er op dit moment naar uit dat het nu mogelijk 
moet zijn om met enkele aanpassingen de markt te laten doorgaan.

Als er geen nieuwe maatregelen komen , begint de markt om 12.00 uur op het terrein van scouting St. Frans 
aan de Vuurvlinderstraat. Er zijn veel leuke dingen voor weinig geld te koop en voor de inwendige mens wordt 
ook gezorgd.

Heeft U nog spullen ?  Wij halen ze graag het hele jaar door bij u op.  Tel 2816186.                                                                                                                      
Graag tot ziens op zondag 7 november.
Scouting St. Frans

Op de open dag bij scouting Sint Frans kun je twee uur 
lang meedoen aan onze leuke programmas.

Er zijn spellen opgezet voor alle leeftijden van 4 t/m 15 jaar 
om mee te doen.
Brand je eigen naam in een stuk hout samen met onze 
welpen, ga over de zelf in elkaar geknoopte stormbaan van 
de verkenners of ontdek allerlei nieuwe spellen met de 
bevers.
We zien je graag 16 oktober op onze blokhut, tot dan!

Vlooienmarkt

Open dag 
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Vaktherapeut Subira Selder
Praktijkadres

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

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

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

Kindertherapie Eindhoven
praktijk voor drama- en speltherapie

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.

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

Zorgen dat jij jezelf kan blijven

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

SOLGAR
BIJ ETOS TONGELRE!

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!

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

Administratie & Adviesbureau Van Rooij

Jan van Rooij

Heike 30
5641 LG Eindhoven

+31 6 149 059 45

info@aavanrooij.nl

Ontzorging voor MKB - ZZP- Particulier
Accountancy en fiscale dienstverlening
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St.Nicolaasvereniging

Beste Buurtbewoners,

Nadat we afgelopen jaar de Sinterklaasviering in 
onze wijk op een andere manier ingevuld hebben, 
hopen we dit jaar toch wel met de Goedheiligman 
een bezoek te kunnen brengen aan onze wijk.

Helaas kunnen we dat ook dit jaar vanwege de 
coronacrisis niet garanderen, maar we gaan er van 
uit dat we toch een rondgang door de wijk kunnen 
maken.

Mochten we een bezoek gaan brengen aan onze 
wijk, dan zal dat op de volgende dagen gebeuren:
Zaterdag 27 november “de Karpendonk”en “Kouden-
hoven” en de wijk “Beauregard” aan de Tongelrese-
straat en op zaterdag 4 december het oude gedeelte 
van Tongelre rond ‘t Hofke.

Om het bezoek van Sint-Nicolaas door te laten gaan 
zijn we nu al met de voorbereidingen begonnen. Dit 
houdt dus ook in dat onze ledencollecteurs weer 
langs de deuren gaan in de maand oktober.
De collecte wordt zoals gewoonlijk huis aan huis ge-
houden. De ledencollecteurs kunnen op uw verzoek 
een vergunning en hun legitimatiebewijs tonen. Vanaf 

dit jaar is het ook mogelijk om te doneren via PIN.
Hierbij willen wij alle donateurs bedanken voor de 
steun. Daardoor is het mogelijk dat de Sint weer 
op twee zaterdagen een rondgang door de wijk kan 
maken.

Als we na de collecte besluiten dat de rondgang niet 
door kan gaan, dan zal de opbrengst ten goede ko-
men aan de rondgang van 2022.
Als we vóór de collecte besluiten dat de rondgang dit 
jaar niet doorgaat, dan zal er uiteraard geen collecte 
worden gehouden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem 
dan gerust contact met ons op. Onze contactgege-
vens kunt u vinden op onze website:
www.sinterklaasvereniging-tongelre.nl

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Dennis Vermeulen
Secretaris

“ St. Nicolaas”

WE GAAN WEER ZINGEN!
Het projectkoor ‘Werk in uitvoering’ gaat weer beginnen!
We hebben een nieuw repetitiehonk gevonden waar we Coronaproof met een heleboel mensen kunnen repe-
teren.
Misschien heb jij ook zin om mee te doen?
Bij ons kan iedereen deelnemen ook al heb je nog nooit gezongen. 
Onze werkwijze is als volgt: we zingen zoveel mogelijk 3-stemmig. Je oefent thuis met een digitaal platform je 
eigen partij. Op de repetitieavonden brengen we alles samen zodat het al direct heel mooi klinkt. 
Je zult snel merken hoe leuk en eenvoudig het is om meerstemmig te kunnen zingen. 
Kom gewoon een keer vrijblijvend langs. Je hoeft 
geen noten te kunnen lezen, je hoeft alleen maar 
goeie energie mee te nemen.

Wanneer? Iedere maandagavond vanaf 27 septem-
ber 2021 van 19:30 u tot 21:30 u
Waar? Aan de Meet, Amazonenlaan 4 Eindhoven

Met muzikale groet
www.projectkoor-wiu.nl
info@projectkoor-wiu.nl
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 ‘t Hofke 8   |   5641 AL Eindhoven   |   tel: 040-212 08 88   |   e-mail: info@schipperheijnenpartners.nl

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

je huis verkopen
in Tongelre

doe je met Kennis
Bel voor een kennismaking 040 253 1260

of bezoek www.kennismakelaardij.nl

verkoop  -  aankoop  -  taxaties

Nu ook kantoor in Tongelre:
Van Oldenbarneveltlaan 44

Eindhoven
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Eind 2020 heeft de wijkgroep “Verkeersveiligheid ‘t 
Hofke e.o.”  een inventarisatie gemaakt van knelpun-
ten en mogelijke oplossingen *). De gemeente heeft 
toegezegd dit serieus te gaan onderzoeken o.a. door 
het organiseren van een z.g. verkeersschouw. 
Op 19 juli hebben enkele wijkbewoners samen met 
de verkeersplanoloog van de gemeente Eindhoven 
(Bas Braakman), enkele leden van de Fietsersbond en 
de Fietsburgemeester van Eindhoven (Sarge Meul-
man) een fietstochtje gemaakt naar diverse knelpun-
ten m.b.t. de verkeersveiligheid.
Er is gefietst langs ‘t Hofke-Noord, de rotonde bij 
de Koudenhovenseweg-Zuid / hoek Celebeslaan, de 
Wolvendijk, de Loostraat, de Molendijk, de Collseweg 
en de Urkhovenseweg.
Op verschillende plekken is er stilgestaan om de situ-
atie goed te beoordelen en te kijken welke maatrege-
len verbeteringen zouden kunnen opleveren *). Er is 
afgesproken dat enkele deelnemers van de wijkgroep 
eens per maand samenkomen bij de gemeente. De 
eerstvolgende afspraak is gepland in september.

Zodoende hopen we invloed uit te kunnen blijven 
oefenen op de maatregelen die uitgevoerd gaan 
worden. We moeten er wel rekening mee houden dat 
de gemeente helaas een beperkt budget heeft. Dit 
betekent dat er ieder jaar prioriteiten gesteld moeten 
worden, die daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.
Op korte termijn kan er al gewerkt worden aan bete-
re wegmarkeringen en borden langs de weg (b.v. bij 
voorrangssituaties en 30 km wegen), zodat met name 
het fiets- en wandelverkeer veiliger kunnen worden. 
Voor de lange termijn kijken we naar een betere 
inrichting van wegen om de fietser
een betere en veiligere plek te geven. We houden 
jullie op de hoogte. 
Robin Brokmann  (wijkbewoner / deelnemer ver-
keersschouw).

*) zie voor details en updates:
www.hofke-tongelre.info

Verkenningstocht Verkeersveiligheid Tongelre  
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29 oktober Halloweentocht Hageheldlaan e.o.

Op 29 oktober aanstaande is er weer Halloween in de wijk!
Van 18.30 uur tot 21.00 uur kun je in de Hageheldlaan, Monarchstraat, Kluizenaarstraat, Avondroodstraat, 
Morgenroodstraat, Wapendragerstraat, Atalantastraat en het Pijlstaartpad komen griezelen.
De spannende tocht start bij ‘t Oude Raadhuis. De verkeersbrigadiers helpen jullie veilig naar de overkant 
waar het griezelen kan beginnen!
Er is geen vaste route door de wijk, als je durft mag je aanbellen bij de versierde huizen voor iets lekkers. We 
weten nooit precies welke huizen er meedoen, dus kijk goed rond!
Op verschillende plekken zijn er ook spannende en leuke activiteiten voor dappere kinderen, groot en klein.
Trek je beste griezelpak aan, neem je tasje mee en kom lekker griezelen!

Houd onze facebookpagina ‘Speeltuin Zwaluwstaartweg’ in de gaten voor info over deze tocht en onze andere 
activiteiten.

De Halloweentocht wordt georganiseerd door de wijkbewoners, ‘t Oude Raadhuis en Stichting Speeltuin Zwa-
luwstaartweg.

Nieuw bij Volksuniversiteit regio Eindhoven: cursus Muziekgeschiedenis
Deze cursus start op 30 september in het leslokaal bij Volksuniversiteit regio Eindhoven Kanaaldijk-Zuid 19, en 
wordt gegeven door Treske Bruning, een ervaren muziekdocente. De cursus bestaat uit vijf wekelijkse lessen 
en is opgebouwd uit een deel luisteren en een deel kennisoverdracht waarbij aandacht is voor verbanden 
tussen muziek en leven en tussen muziek en andere kunstuitingen. 
Een manier om aan meer kennis over klassieke muziek te komen en je liefde voor muziek te vergroten is de 
cursus Muziekgeschiedenis. Dan ga je vanzelf bewuster luisteren. Er zijn nog plaatsen.
Meer informatie over de cursus, de docente en de locatie vind je op: www.vu-eindhoven.nl
22
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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

De Doornakkermuzikanten 
Wij hebben de corona overleefd en zijn weer volop gereed om jullie een fijne muzikale middag te verzorgen 
met een keur van variatie in de muziek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
a.rondeel8@chello.nl.
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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

Wat doet CORONA met je Haar en Huid?
Haaruitval/droge huid of acne? Geef ze een extra boost!

Wanneer je besmet bent geweest met het corona virus is er een kans dat je na 
6 weken last krijgt van haaruitval. Corona vraagt veel van het lichaam en pakt dan 
ook als eertste de aanwezige voedingsstoffen voor het herstel van ʼdure organen .̓ 

Dat zijn: Als laatste zijn aan de beurt:
• de longen,  • haar,
• het hart, maar ook de  • huid en
• spieren.  • nagels

Hiervoor zijn vooral de volwaardige eiwit en vitamines nodig.
Haren bestaan voor 95% uit keratine dat is eiwit en biotine vitamine B8 en 
Selenium. Het haar kan hier dus een enorm tekort aan krijgen. De haren gaan 
daardoor versnelt van de groeifase naar de rustfase en vallen na ongeveer 6 weken 
uit. De huid vraagt om extra vitamine D en een goede gezichtsbehandeling kan 
al wonderen doen. Je kunt essentiële voedingsstoffen aanvullen doormiddel van 
een voedingssupplement voor haar, huid en nagels. Hierin zitten exact de juiste 
hoeveelheden voor het behoud van sterk en gezond haar, huid en nagels.

Support your hair and skin!
13 vitamines en mineralen. Ondersteunt je haargroei/huid met aanmaak 

van cellen en weefsels en stimuleert de bloedcirculatie. 100% Veilig en 
Gecertifi ceerd, Vegan en Allergenenvrij, Frambozensmaak.

Support your hair and skin!

’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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Ingrediënten 
voor 4 personen

- 4 tl olijfolie
- 300 g flespompoen geschild en in 
blokjes
- 6 middelgrote eieren
- 2 eetlepels halfvolle melk
- 2 gekookte bieten, in blokjes
- 60 g geitenkaas in blokjes.

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1. Verhit de olijfolie in een grote koekenpan en fruit de pompoen 5 min.
    Zet het vuur lager en dek de pan af. Bak de pompoen in 10 min. zacht en
    gaar en roer af en toe.
2. Klop ondertussen eieren en melk door elkaar met ruim zout en peper.
    Bak de bieten een paar minuten mee met de pompoen en schenk het
    eimengsel erover.
3. Til het nadat het aan de randen hard is een beetje op om het nog niet
    gestolde eimengsel eronder te laten lopen.
4. Dek af met een deksel en laat circa 5 min bakken op een laag vuur.
5. Verdeel de blokjes geitenkaas erover en verwarm het geheel nog 2 min.

 
Eet smakelijk!

Clasine

Een heerlijk lunchgerecht met flespompoen en rode biet.
Klaar in 30 minuten.

paulvangemert.nl

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



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

Meesterbrein 2021
Vrijdag 8 oktober aanvang 20.00 uur.
Welk team neemt de titel over van 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 1 oktober per mail aan raadhuis-evenementen@kpnmail.nl, 
met naam en leeftijd van alle teamleden én de gegevens van de contactpersoon. 
Inschrijfgeld € 1,- per deelnemer.

Liedertafel
Zondag 7 november van 14.00 tot 17.00 uur. Entree € 1,-
Met Helmond West op z’n Best. Een, twee, drie zing maar…! 
Misschien zingt niet iedereen graag alleen, maar iedereen zingt wel graag mee. 
Ja toch! Grijp je kans.

Gezellige filmavond
Binnen de richtlijnen van het RIVM organiseren we op 
vrijdag 15 oktober een fi lmavond in ’t Oude Raadhuis. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Conform de huidige richtlijnen hanteren we de vol-
gende regels:
• Maximaal 15 bezoekers
•  Kosten € 2,50 inclusief koffi e of thee met wat lekkers 

bij binnenkomst
•  We houden een heel korte pauze. Na afl oop is de bar 

geopend.
•  Aanmelden kan pas vanaf 4 oktober uitsluitend per 

e-mail via fi lmraadhuis@gmail.com
•  Eerdere inschrijvingen worden niet genoteerd.
•  Inschrijven op naam en aangeven of je alleen komt of 

als stel dat bij elkaar kan zitten.
•  De eerste 15 aanmeldingen krijgen bericht dat zij ge-

plaatst zijn en ontvangen een aantal regels die we han-
teren om de avond zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Dit keer een spectaculaire actiefi lm: ’The River Wild’
(1994). Gail (Meryl Streep) is een stoere lerares en 
moeder die met haar zoontje en man een wildwater-
tocht gaat maken op een ruige rivier. Onderweg ont-
moeten ze drie vreemdelingen waardoor hun vakantie 
totaal verandert.

KOM 
JE 

OOK?

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week 
op donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 6 en 20 oktober 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.
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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

Meesterbrein 2021
Vrijdag 8 oktober aanvang 20.00 uur.
Welk team neemt de titel over van 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 1 oktober per mail aan raadhuis-evenementen@kpnmail.nl, 
met naam en leeftijd van alle teamleden én de gegevens van de contactpersoon. 
Inschrijfgeld € 1,- per deelnemer.

Liedertafel
Zondag 7 november van 14.00 tot 17.00 uur. Entree € 1,-
Met Helmond West op z’n Best. Een, twee, drie zing maar…! 
Misschien zingt niet iedereen graag alleen, maar iedereen zingt wel graag mee. 
Ja toch! Grijp je kans.

Gezellige filmavond
Binnen de richtlijnen van het RIVM organiseren we op 
vrijdag 15 oktober een fi lmavond in ’t Oude Raadhuis. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Conform de huidige richtlijnen hanteren we de vol-
gende regels:
• Maximaal 15 bezoekers
•  Kosten € 2,50 inclusief koffi e of thee met wat lekkers 

bij binnenkomst
•  We houden een heel korte pauze. Na afl oop is de bar 

geopend.
•  Aanmelden kan pas vanaf 4 oktober uitsluitend per 

e-mail via fi lmraadhuis@gmail.com
•  Eerdere inschrijvingen worden niet genoteerd.
•  Inschrijven op naam en aangeven of je alleen komt of 

als stel dat bij elkaar kan zitten.
•  De eerste 15 aanmeldingen krijgen bericht dat zij ge-

plaatst zijn en ontvangen een aantal regels die we han-
teren om de avond zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Dit keer een spectaculaire actiefi lm: ’The River Wild’
(1994). Gail (Meryl Streep) is een stoere lerares en 
moeder die met haar zoontje en man een wildwater-
tocht gaat maken op een ruige rivier. Onderweg ont-
moeten ze drie vreemdelingen waardoor hun vakantie 
totaal verandert.

KOM 
JE 

OOK?

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week 
op donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 6 en 20 oktober 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.
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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! 

Halloween
Zaterdag 30 oktober Halloween in de GEESTEN-
berg!! Hoe en wat.....dat is nog een verrassing 
(mede omdat we de coronamaatregelen van dat 
moment nog niet weten), maar er komt een activi-
teit! Dus zet ‘t op je kalender!
Meer info in de eerste helft van oktober via de 
website, social media en posters bij Orka en de 
basisscholen.

Vorka
De eerste Vorka is achter de rug. Via Facebook 
en Instagram kun je de foto’s vinden. Via de 
website kun je je voortaan rechtstreeks in-
schrijven voor de eerstvolgende datum.
Weet je het nog? Vorka is samen koken, samen 
eten, samen afwassen en samenzijn. 
Elke 3e vrijdag van de maand vanaf 17.00 uur, 
dus 15 oktober. Inschrijven via de website.

Aansluitend aan Vorka is er Open Orka. Gezel-
lig wat drinken, een spelletje spelen, een potje 
“pingpongen” of gewoon lekker van de muziek 
en het gezelschap genieten. 
Elke 1e en 3e vrijdag van de maand vanaf 20.30 
uur, dus 1 en 15 oktober. Vrije toegang.

Open Orka
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Omdat Cook4U zo’n groot succes is en er maar beperkte plaatsen zijn, hebben we besloten om de inschrij-
ving vanaf januari 2022 via de website te laten lopen. 1 Week voorafgaand aan Cook4U zal de inschrijving 
openstaan en kan iedereen zich inschrijven. Op die manier heeft iedereen gelijke kans om zich in te schrij-
ven en een plaatsje te verwerven bij dit gezellige en lekkere evenement.

Op de foto zie je de editie van 8 september j.l. De Bokma-fles was voor de gelegenheid tevoorschijn 
gehaald om gezamenlijk te proosten op Jack Hanssen, die helaas afgelopen zomer overleden is en die ons 
bijzonder veel geleerd heeft met betrekking tot netjes koken.

Cook4u

De volgende “Taarten van Karin” zijn op 20 oktober, 17 
november en 15 december. Foto’s van de vorige editie kun 
je vinden op onze Facebook- en Instagrampagina.
Weet je het nog? Kinderen maken een taart voor iemand 
anders die het om wat voor reden dan ook verdiend heeft. 
Dat kunnen papa of mama zijn, opa of oma, de buren of 
iemand in de wijk. 

Inschrijven via de website vanaf een week van tevoren.

Taarten van Karin
Iedere 2e zaterdag van de maand van 13.00 
tot 16.00 kun je je kapotte apparaten ter 
reparatie aanbieden. Je dient er wel bij te 
blijven. 9 oktober staan de mensen van 
Repaircafé weer voor je klaar.

Repaircafé

We hebben bij Orka diverse goed uitge-
ruste ruimtes die voor diverse doeleinden 
te gebruiken zijn. Clubs, verenigingen, 
vergaderingen, teamdagen etc. Neem 
contact met ons op voor de prijzen en 
mogelijkheden.
https://www.orkacentrum.nl/algeme-
ne-info/

Ruimtes te huur
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 Brabis 4, 5641 JV Eindhoven   06 41 15 30 66
 lucillereizen@mijnreiskennis.nl 

 lucillereizen.nl   Lucille - Mijn ReisKennis

Strandvakantie, 
stedentrip, 

rondreis, losse tickets of een cruise, al uw reiswensen 
kunnen vervuld 

worden!•   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!

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

Aangesloten bij:

Zorgeloos op vakantie!

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

Hurkmans
Dakbedekking
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In dankbare herinnering aan Ad van de Nobelen 
Op 2 juli jl. overleed na een lang ziekbed Ad van de 
Nobelen. Hij groeide op in Tongelre en hield van het 
boerenleven. Hij was een harde werker en niets was 
hem teveel. Ad was niet vies van werken, in tegen-
stelling tot naar school gaan.
Alles pakte hij aan om wat te verdienen en het 
liefst was hij steeds tussen de mensen, maar wel in 
een zelfstandige positie. Hij had een groot talent in 
organiseren en in het 
bij elkaar brengen van 
mensen. Daar genoten 
in Tongelre veel men-
sen van. “Zijn” café 
Ad d’n Urste werd een 
pleisterplaats voor 
velen. Samen met 
de onmisbare steun 
van zijn vrouw werd 
dat een geliefde plek 
voor veel inwoners uit 
Tongelre. Van daaruit 
organiseerde hij van 
alles voor verschil-
lende groepen: voet-
bal, kaarten en natuurlijk carnaval. In het bijzonder 
moeten we de Tienkamp vermelden. Ad maakte met 
veel vrijwilligers deze Tienkamp tot een groot succes 
en bracht op deze manier veel geld bijeen voor goede 
doelen.

Het noodlot trof Ad toen een koe hem omliep. Lange 
en zware revalidatie volgde met blijvend letsel tot 
gevolg. Op indrukwekkende wijze werd zichtbaar 
hoe groot zijn wilskracht en doorzettingsvermogen 
waren….. hij gaf nooit op.

Toen de vreselijke tumor daar nog eens bij kwam 
werd het uiterste van zijn wilskracht gevraagd. Ad 
knapte zodanig op dat hij met de fiets – een gewone 

fiets!! – naar Lourdes wilde. 

Met een familielid heeft hij deze enorme tocht 
volbracht. “De mooiste reis uit mijn leven”, met deze 
woorden keek hij terug op deze enorme fietsbede-
vaart. Zelfs zijn spraakvermogen moest hij afgeven. 
Tot het uiterste heeft hij gevochten om te blijven 
leven. Dat hij mag rusten in Gods Vrede!

Mede oprichter CV de Tongelreepers

Tienkamp bij de Karpendonkse plas

Sep 2004 met ome Ton op de fiets naar Lourdes
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MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Stralende ogen of een prachtige mond?

DAS-PLASMA maakt het allemaal mogelijk.
Het alternatief voor Botox en fi llers en zonder snijden 
of hechtingen.
Wil je ook meer informatie over de DAS Plasmalift 
Behandeling? Mail of bel ons voor meer informatie:
We bespreken graag de mogelijkheden in een gratis 
intake gesprek.
• Behandelduur: 60 minuten incl. verdoving
• Verdoving d.m.v. een verdovingsgel
• Controle na 8 weken

happiness for your skin

Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven
Telefoon 06 - 45 28 85 56

www.happyskin.nl

PlasmaliftPlasmalift

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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momenten met
Hart, ziel en handen

Je bent zo mooi anders
Door Margit van Tuijl, studentenpastor/life coach voor studenten in Eindhoven

Je bent zo
mooi
anders
dan ik,

natuurlijk
niet meer of
minder
maar zo mooi
anders,

ik zou je
nooit
anders dan
anders willen
(Hans Andreus)

‘Je bent zo mooi anders dan ik’. Wat mooi dat de 
schrijver Hans Andreus er van geniet dat degene voor 
wie hij dit gedicht schrijft zo anders is dan hijzelf. Hij 
zou het niet anders willen. Hoe vaak gebeurt het niet 
andersom? Dat we zo graag willen dat een ander 
juist hetzelfde is, denkt, voelt en leeft als wijzelf. Dan 
kunnen we ons in de ander herkennen, dan voelen 
we onbewust de bevestiging dat hoe wij zijn, denken, 
voelen en leven ‘goed’ is. Eigenlijk is dat jammer, 
want de ander is juist zo interessant en boeiend, 
omdat hij/zij anders is dan jijzelf. Stel je voor dat we 
allemaal hetzelfde zouden zijn…
Het is best spannend als je het gevoel hebt 
anders te zijn dan anderen. Mag ik wel 
mezelf zijn? Hoor ik er dan wel bij? Accepte-
ren anderen mij of praten zij over mij achter 
mijn rug? Het vraagt veel moed om anders 
te zijn dan anderen, zeker als je het gevoel 
hebt in de minderheid te zijn.
Als studentenpastor/life coach werk ik 
in een omgeving waarin veel verschillen 
tussen mensen zijn. Op de universiteit en 
ook op de hogeschool zijn er in de afgelo-
pen decennia steeds meer internationale 
studenten en werknemers gekomen, die 
allemaal hun eigen culturele achtergrond 
meebrengen. Bovendien zijn er veel ver-

schillende levensbeschouwingen en religies op de 
campus. Ook is er in de afgelopen decennia gelukkig 
steeds meer aandacht en ruimte gekomen voor men-
sen die een andere seksuele geaardheid hebben dan 
de meerderheid. 
Meer en meer wordt er gewerkt aan een klimaat 
waarin verschillen er mogen zijn en iedereen zich 
thuis kan voelen. Uiteraard gaat dit met vallen en 
opstaan, aangezien het lastig kan zijn om geconfron-
teerd te worden met verschillen. Het vraagt van je 
dat je je horizon verbreedt. Gelukkig worden verschil-
len steeds minder gezien als een last die overwonnen 
moet worden en steeds meer als een verrijking. Wat 
kun je veel leren van mensen die anders zijn, voelen, 
denken en leven dan jij!
Wat geldt voor de campus en het studentenleven, 
geldt ook voor het leven bij ons in de wijk. Hoe mooi 
is het dat hier zoveel verschillen zijn. Verschillen in 
leeftijden, culturele achtergronden, huidskleur, kijk 
op het leven, seksuele geaardheid, of je al lang in de 
wijk woont of net hierheen verhuisd bent, of je actief 
betrokken bent of liever op jezelf, waar je naar school 
gaat of je boodschappen doet. 
‘Je bent zo mooi anders dan ik’, deze woorden van 
Hans Andreus gelden ook voor onze wijk. Wat zou 
het saai zijn als iedereen hetzelfde was. Juist onze 
verschillen maken onze wijk kleurrijk en interessant, 
een variatie om van te genieten.
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van de Geloofsgemeenschap
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CONTACT 
Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven. 
Actuele informatie: https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/eindhoven-zuid. 
Twitter: ProtestantEindhoven. 
Facebook: Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. 
Telefonisch contact:  Jaap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl

Kerkdiensten Eindhoven Zuid

Zondag 3 oktober  10.00 uur  Anneke Nieuwenhuizen
Zondag 10 oktober 10.00 uur Tjalling Huisman
Zondag 17 oktober 10.00 uur Tjalling Huisman
Zondag 24 oktober 10.00 uur Ton van Andel
Zondag 31 oktober 10.00 uur Gideon van Dam

Bezoeken van de kerkdiensten. 
De lockdown is nog niet helemaal opgeheven, maar 
we mogen wel wat meer. Dat betekent dat er weer 
mensen in de kerk mogen zitten. In de kerk kunnen 
ca. 60 personen bij 1,5 m afstand. De diensten wor-
den ook gestreamd, zodat belangstellenden de dienst 
ook thuis kunnen meemaken.
• Inschrijven hoeft niet meer. De ervaring leert dat 
mensen uit zichzelf voorzichtig zijn en niet massaal 
komen.
• We zingen nog met maximaal 4 zangers.
• Niet inschrijven betekent wel dat u bij binnenkomst 
te horen kunt krijgen dat de kerk vol is. Dat is nog 
niet voorgekomen.
• Online diensten van de Wijkgemeente-Zuid/Ont-
moetingskerk 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.
Cursus Wederkerigheid 

Afgelopen maanden hebben een tiental gemeentele-
den onder leiding van Herman IJzerman in 4 bijeen-
komsten nagedacht over wederkerigheid. Ik deel 
hier in het kort wat de cursus mij gebracht heeft. Ter 
informatie en mogelijk ter inspiratie.  
In de cursus bracht eenieder een concreet voorbeeld 
in met hulp vragen en hulp geven. Zo leerden we van 

elkaar. We ontdekten hoe moeilijk het is om gewoon 
aan te sluiten bij de ander, zonder gehinderd te wor-
den door hoe het hoort, door onze eigen verwach-
tingen. Maar we ontdekten ook hoeveel plezier en 
dankbaarheid er is, wanneer het wel lukt om elkaar 
echt te ontmoeten en we niet gehinderd worden 
door hoe het gebruikelijk toegaat bij hulp krijgen en 
hulp geven.

Dit was mijn voorbeeld: 
In de vroege avond word ik door een man op de 
Markt aangesproken in het Engels. Hij vraagt om geld, 
want hij heeft honger. Ik heb geen geld bij me, maar 
biedt aan wat voor hem te willen kopen. Hij roept 
zijn vriend en ze maken me duidelijk dat ze graag een 
emmertje kipnuggets willen. Samen gaan we daar-
heen. Tijdens het wachten op de bestelling proberen 
we wat te praten, zijn Engels is niet erg goed en mijn 
Pools bestaat niet. Maar hij zegt dat hij onderdak 
heeft voor de nacht. Ik suggereer dat hij misschien bij 
de nachtopvang kan vragen om hulp. En zeg dat ik het 
erg vind voor hem. 
Als ik hem de bestelde kip geef, komt er een glim-
lach. Hij wenst me God’s Zegen en ik lach terug en 
wens hem God’s Zegen en dat het beter wordt in de 
toekomst. Hij gaat terug naar zijn vriend en ik loop 
verder. Met een glimlach. 

In de publieke ruimte vindt een uitwisseling plaats 
tussen onbekenden, van nabijheid en van wederzijds 
begrip. Elkaar tot zegen zijn klinkt gedateerd, maar 
het is prachtig als het gebeurt. Dat is dus niet voorbe-
houden aan contacten in de kerk, of in de persoon-
lijke sfeer. De cursusleider noemde dit de verborgen 
werkelijkheid van de publieke ruimte, die vaak niet 
wordt opgemerkt en waar kwaliteit van leven plaats-
vindt. Dat kan als je elkaar echt ziet, en elkaar in je 

Protestantse kerkdiensten
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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

Katholieke kerk
In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van 
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst. 
 
• Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 
uur. Elke dinsdagmorgen om 8.45 uur Lauden gevolgd 
door een Heilige Mis om 9.00 uur.
Daarna aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
Elke eerste woensdag van de maand om 19.30 uur 
een Heilige Mis in de Tridentijnse rite.

Uitvaart: 6 september van Annie Pruijmboom-
Meinhardt
 
Openingstijden Kerkwijkcentrum Sint Martinus
 (naast de Sint 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 naar het nr. 040-2110467 
(Parochiecentrum Sint Joris).
Voor meer info:  www.parochiesintjoris.nl

waarde laat. Daarvoor is wederkerigheid nodig; als je 
alleen maar geeft of alleen maar ontvangt, dan wordt
dat snel ongemakkelijk voor zowel gever als ontvan-
ger.
We hebben allemaal in de samenleving, in de publie-
ke ruimte, dit soort ervaringen. En hoe gaan we dan 
om met vertrouwen geven, wederkerigheid, hulp 
vragen en bieden? Ervaringen waarin een glimp (en 
soms meer!) te zien is van hoe de samenleving zou 
kunnen zijn, hoe we kunnen bouwen aan een stad 
waarin iedereen tot zijn recht kan komen. De vraag is 
hoe we die ervaringen in de samenleving, in ons da-
gelijkse leven, terugbrengen naar de kerk. Niet alleen 
meer “we hebben een woord voor de wereld”, maar 
ook “de wereld heeft een woord voor ons”.

Hoe gaat dit verder? In elk geval met een vervolgcur-
sus omdat we meer concreet aan de slag willen.

Antje Dekker 
Deze zomer is ds Elbert Grosheide met emeritaat gegaan.
Tijdens corona gaf hij dagelijks een gedachte van de dag. 
Hier een voorbeeld.
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Tongelre
Verleden en heden

Het Looiershuis. Bouwjaar waarschijnlijk 16e eeuw
Foto: Tongelre Toen en Nu.  Ingezonden door Huib Hendrikse

Het Looiershuis, Oude Urkhovenseweg 2. In 1980 gerestaureerd. Nu is het een gemeentelijk monument. 
Foto: Paul Brans
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Kindervakantieweek de Beuk
Nadat we een jaar hebben moeten overslaan, mochten we afgelopen zomerva-
kantie gelukkig onze kindervakantieweek weer door laten gaan.

Net als elk jaar organiseren wij met al onze vrijwilligers een leuke en gezellige 
kindervakantieweek voor de kinderen uit de buurt, die plaatsvindt in de laatste 
week van de zomervakantie. Tijdens deze week staat elk jaar een thema cen-
traal. Het thema dit jaar was: de Beuk in Wonderland. Samen met alle kinderen 
zijn we naar Wonderland gegaan en hebben we daar verschillende 
avonturen beleefd.

In deze week hebben we verschillende dingen gedaan:  zoals huttenbouwen, spellen spelen, een vossenjacht 
en een kamelenrace. Ook was er weer een geweldige dag met springkussens, stormbanen, popcorn etc…….   
Maar niet alleen deze dag was het feest. Zo hebben we op dinsdagavond een hele leuke disco gehad voor de 
jongste kinderen en op donderdagavond een spannend avondspel voor de oudste kinderen.

Wij vonden het met alle vrijwilligers heel fijn dat de kindervakantieweek weer door heeft mogen gaan en von-
den het een superleuke en geslaagde week. We hopen dan ook iedereen volgend jaar weer terug te 
mogen zien.

Groetjes,
Vrijwilligers Kindervakantieweek de Beuk.
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ICE treinen door Tongelre
Waarschijnlijk ben ik niet de enige die zich afvraagt waarom er regelmatig ICE treinen over het spoor door 
Tongelre rijden. Ik heb deze vraag aan onze treindeskundige Co Teijken voorgelegd en hij wist uiteraard het 
antwoord. De ICE vertrekt 7x per dag vanuit Amsterdam via Utrecht, Arnhem en Zevenaar naar Duitsland en 
1x per dag naar Zwitserland. Bij storingen en geplande werkzaamheden (ook in Duitsland) loopt het traject via 
Utrecht, Eindhoven en Venlo. Deze omleiding geldt in deze gevallen ook voor de goederentreinen en de dage-
lijkse NS nachttrein naar Oostenrijk. Reizigers die denken dat ze dan in Eindhoven kunnen opstappen moeten 
wij helaas teleurstellen, want de ICE stopt niet in Eindhoven.

Een paar wetenswaardigheden over de ICE (Intercity Express) treinen. Deze zijn in 2000 door Siemens ge-
bouwd en bereiken tussen Keulen en Frankfurt snelheden van 300 km/u. De Duitse treinen hebben een nieuw 
exterieur gekregen om de milieuvriendelijke ambities van Deutsche Bahn te laten zien. De kenmerkende rode 
streep is groen geworden. Het groene stekkersymbool geeft aan dat deze ICE’s worden aangedreven door 
100% groene stroom. Soms is er ook een Duitse ICE met een blauwe streep te zien. Deze was bedoeld voor de 
Europese Verkiezingen in 2019.

Met dank aan Co Teijken voor zijn uitleg en zijn fraaie foto’s van deze treinen.

Duitse ICE met 100% groene stroom

ICE trein van de NS

Duitse ICE voor de europese verkiezingen 2019

Standaard Duitse ICE
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Nieuws van de
Scholengemeenschap

Start schooljaar kindcentrum de Boog
Na een lange vakantie zijn we op maandag 6 september weer begonnen. Zowel de kinderen als de teamle-
den hadden weer zin om te beginnen. 

Dit schooljaar gaan de kinderen op maandag en donderdag meedoen aan ‘pauzesport’. Een professionele 
organisatie komt voor alle groepen sporten aanbieden tijdens de grote pauze. De groepen rouleren en pro-
beren op die manier verschillende sporten uit. Wij als team vinden het belangrijk dat de kinderen voldoende 
bewegen (vooral na de lockdowns waarin het sporten minder goed mogelijk was).

We proberen voortaan iedere maand een stukje 
te schrijven voor in dit mooie wijkblad. 
We vinden het erg leuk als onze buurtgenoten 
op de hoogte zijn van de activiteiten binnen 
ons kindcentrum.

Groeten, 
Team kindcentrum de Boog

Op het Lorentz Casimir Lyceum prijkt komend jaar de Erlenmeyer, een onderscheiding van de Nationale Schei-
kundeolympiade. Een erlenmeyer is een fles met brede bodem die taps toe loopt en waarin je zonder knoeien 
gevaarlijke chemische stofjes kunt mengen en schudden. Menigeen kent hem van de scheikundelessen op de 
middelbare school.|
Maar de Erlenmeyer (met hoofdletter) 
is ook een wisselbeker voor de beste 
leerling van Nederland bij de Nationale 
Scheikundeolympiade. Dat was dit jaar 
met afstand Jochem van den Broek, 
leerling uit vwo-6 van het Lorentz Casi-
mir Lyceum. Aan hem dankt de school 
de trofee die met trots een jaar lang 
geëtaleerd mag worden. 

Lorentz Casimir Lyceum Ontvangt Erlenmeyer
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Van 2 naar samen!!
Per 1 augustus zijn de SALTO-scholen de Driesprong en ‘t Karregat gefuseerd en op 6 september was het 
dan zover, de leerlingen van de Driesprong startten in hun nieuwe klassen op SALTO-school ‘t Karregat! Door 
middel van filmpjes konden ze al een blik werpen in hun nieuwe klaslokaal en kennis maken met hun nieuwe 
leerkracht(en). Het was de eerste schooldag al vroeg druk rondom SALTO-school ’t Karregat. Nieuwsgierige 
kinderen en ouders gluurden door de ramen naar binnen, want vanwege de coronamaatregelen moesten de 
kinderen via hun eigen klaslokaal naar binnen. Er waren wat nerveuze gezichtjes en hier en daar een traan, 
want zonder je ouder(s) zo’n grote stap zetten is natuurlijk best spannend. Maar wat was iedereen stoer! De 
kinderen stapten via de rode loper die voor iedere deur was uitgerold hun nieuwe klas binnen om aan een 
nieuw avontuur te beginnen. We leren met elkaar samenwerken, sluiten nieuwe vriendschappen, maar het 
allerbelangrijkste….we leren met én van elkaar!
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SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden  
wie je bent: we doen het samen

SPIL-centrum ‘t Karregat

•  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 speel- 
mogelijkheden 

• 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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Marti de Greef in Beeld
Beste mensen,

Jullie zijn gewend dat ik meestal een tentoonstelling heb ver buiten Eindhoven. Deze keer echter is een uitzon-
dering, namelijk in Nuenen.

3 oktober - 28 november, Ruimte in Beeld in Nuenen, duo-expositie 
met Simon Woudwijk schilderijen/beelden/fotografie  Zo.3 okt. opening 14.30 uur.

Gelijktijdig: Atelierroute deze keer niet op ‘t Hofke maar ook in Nuenen.

2 en 3 oktober, Atelierroute Eindhoven e/o nr.701 op de plattegrond
11.00-17.00 uur. 

Het is een bijzonder jaar voor Nuenen ( het Van Gogh ‘dorp’ ) en de beeldentuin!
De gemeente Nuenen bestaat 200 jaar en atelier en beeldentuin Ruimte in Beeld bestaat 10 jaar.

Ruimte in Beeld nodigt u ook graag uit voor de volgende lezingen:
Marti de Greef lezing over Bronsgieten zo. 31 oktober 2021 15.00 uur
Simon Woudwijk lezing over zijn werk zo. 7 november 2021 15.00 uur

Ruimte in Beeld, Dubbestraat 61, 5674 AE Nuenen, info@ruimteinbeeld.
nl
Graag even van te voren bellen voor beschikbaarheid  06 23670405.

Tot ziens in Nuenen.
Marti en Simon

www.ruimteinbeeld.nl
www.atelierroute-eindhoven.nl
www.woudwijk.nl    
www.martidegreef.nl

   
Reden voor een feestje.
Speciaal voor deze gelegenheid 
heb ik 2 bronzen beeldjes gemaakt 
en fijn geprijsd gedurende deze 
expositie!!
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rondom de
Wasvenboerderij

Wat een mooie septembermaand hebben we achter de rug! We mochten weer wat klein-
schalige evenementen organiseren, en onze terrasconcerten waren stuk voor stuk uitverkocht. 
En daarbij was het ook nog eens prachtig nazomerweer! 
Nu is de herfst dan toch echt aangebroken De dagen worden korter, de bomen kleuren geel, rood 
of bruin en laten hun bladeren vallen. Appels kunnen worden geplukt, noten geraapt en padden-
stoelen schieten als… eh…. paddenstoelen uit de grond. Een prima tijd om naar buiten te gaan, 
bijvoorbeeld naar het Wasven!

1 oktober Wereld Koffiedag
Koffie, het zwarte goud. Veel mensen kunnen niet zonder. De energie van de 
caffeïne, de rijke geur van grove maling, de bittere smaak van een dampende mok 
ochtendritueel. Op 1 oktober is het Wereld Koffiedag. Deze dag wordt onder andere 
gebruikt om eerlijke koffie te promoten en om mensen bewust te maken van het lot 
van koffietelers. 
Wist je dat wij bij het Wasven onze eigen koffie branden? Iedere dinsdag en donder-
dag is het ‘branddag’. Onze vier vaste koffiebranders krijgen hulp van deelnemers 
(mensen met een beperking) bij het inpakken en malen van de koffie. Verser kun je 
het niet krijgen!
De eigen gebrande koffie schenken we natuurlijk in onze Gasterij, maar is ook te koop in onze winkel. De Was-
ven-koffie is 100% biologisch, dat wil zeggen dat er op de plantages alleen biologische bestrijdingsmiddelen en 
bemestingsstoffen worden gebruikt. De koffie is ook ‘fairtrade’, wat betekent dat er een eerlijke prijs betaald is 
aan de boeren in Afrika en Zuid- en Midden-Amerika, en dat er sprake is van eerlijke behandeling. Zo’n eerlijk 
kopje koffie smaakt toch een stuk lekkerder?

Werken en klussen in de natuur
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand is er een natuur-
werkochtend voor groot en klein. Op 2 en 16 oktober zijn 
er weer allerlei leuke en nuttige natuurklussen te doen 
rondom de Wasvenboerderij. Wie mee wil helpen is van 
harte welkom. We verzamelen bij de Schop. Er wordt 
gewerkt van 9.30 tot 12.30 uur. In de pauze is er koffie of 
thee met iets lekkers uit de Wasvenbakkerij.
Elke 2e zaterdag van de maand kun je komen helpen 
met klussen (timmeren, schuren, schilderen e.d.). Samen 
klussen is namelijk kei-gezellig! 
Op 9 oktober staat vanaf 9.15 
uur de koffie klaar in de kas. 
Net als elk jaar doet het Wasven 
weer, in samenwerking met het 
Brabants Landschap, mee aan de 
Nationale Natuurwerkdag op 6 
november. Meer hierover in de 
volgende uitgave, maar zet de 
datum alvast in je agenda!

Natuurmarkt – thema ‘Poelen’
Op 3 oktober organiseren we weer een natuurmarkt 
en dit keer staan de poelen in de spotlights.
Poelen zijn belangrijke kleine landschapselementen 
die heel veel biodiversiteit brengt. We hebben in 
Tongelre een twintigtal poelen, en in heel Eindho-
ven wel meer dan 100.
Op deze natuurmarkt krijg je allerlei info over de 
poel als biotoop, en er is een speciale route te wan-
delen. Tijdens de wandeling wordt ook duidelijk hoe 
belangrijk water is voor mens en dier. 
Natuurlijk zijn er op de natuurmarkt ook producten 
uit onze eigen tuinderij verkrijgbaar.
De markt is geopend van 11.00 uur tot 15.00 uur bij 
de Wasvenboerderij.
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Herfstwandeling
Op zondag 24 oktober gaan we wandelen in het Groendomein Was-

ven. Het wordt een wandeling waar we allerlei weetjes gaan vertellen 
over het gebied. Er staan hier en daar paddenstoelen en de bomen zijn al 

aan het verkleuren. Dan ruik je de herfst. De natuur zal je blijven verwonderen. 
Ga je ook mee wandelen? We vertrekken om 14.00 uur vanuit de Wasvenboer-
derij. Het is voor groot en klein. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur, dus rond de klok van 15.30 uur 
zijn we weer terug. Na de wandeling is het natuurlijk heerlijk nagenieten met een warme chocomel of een 
herfstbokje in de Gasterij.

De tuinderij in oktober
De herfst is nu toch echt wel losgebarsten. Langzamerhand raken de akkers leger, 
en waar we alle groenten geoogst hebben zaaien we nieuwe groenbemesters in. 
Die zorgen ervoor dat de bodem gedurende de koude wintermaanden bedekt 
blijft. Daardoor spoelen voedingsstoffen minder uit en de wortels van de groen-
bemester zorgen ervoor dat de bodem los blijft en niet helemaal verdicht wan-
neer er bijvoorbeeld veel regen of sneeuw gaat vallen. In het voorjaar werken we 
de plantresten onder en voeden we op die manier de bodem weer.
Nu het iets rustiger wordt op het land komt er wat meer ruimte om producten te 
verwerken en nieuwe activiteiten uit te denken. Zo hebben we sinds kort in onze winkel calendula-olie en -zalf, 
gemaakt van de gedroogde bloemblaadjes van al die goudsbloemen die deze zomer op onze bolakker groei-
den. Samen met bijenwas, olie en propolis (dat is een hars-achtige substantie die door bijen gebruikt wordt 
om kieren en openingen in het nest te dichten en de wanden te bekleden) heeft de imker er een pure verwen-
nerij voor de huid van gemaakt. Samenwerking tussen planten en bijen dus! 
Om die bijen straks in het vroege voorjaar wat te verwennen, gaan we begin november meer dan 1000 bio-
logische bloembollen planten. Dat doen we samen met een grote groep kinderen van de basisschool. Wat zal 
dat straks een prachtig fleurig beeld geven! Daarbij vergroot het de biodiversiteit en het aanbod van voedsel 
voor bijen en andere insecten in een periode waar er normaliter weinig in bloei staat. Van deze ‘biobollen-
plantdag’ gaan we straks een mooi feestje maken, hou onze website en sociale media in de gaten!

We staan te springen en we zitten omhoog ….
Nu de horeca steeds meer op de normale manier open 
mag, staan wij bij het Wasven natuurlijk te springen om 
aan de slag te gaan met de biologische producten van 
eigen erf en van lokale leveranciers. Onze koks hebben 
nieuwe gerechten in petto waarmee ze verrassende 
menu’s kunnen  samenstellen. Maar….. we zitten enorm 
omhoog….
Ook wij hebben namelijk erg veel last van het grote te-
kort aan personeel in de horeca. We zijn al een tijdje op 
zoek naar extra hulp, in de keuken, in de bediening. 
Ben je, of ken je scholieren, studenten en anderen die 
geen ‘gewone’ (bij)baan zoeken, maar deel willen uitma-
ken van een bijzonder team? Die willen werken op de 
mooiste werkplek van Eindhoven, midden in de natuur, 
vlak bij huis? Ga naar onze website (of verwijs ernaar). 
Zodat we in de weekenden ’s avonds weer open kunnen 

om gasten te ontvangen en te verwennen. Wij willen 
niks liever! 

Na de herfst volgt … wintertijd
De Wasvenboerderij gaat met de seizoenen mee. 
Onze bakkers beginnen plannen te maken voor sin-
terklaas-speculaas en kerst-gebak. En we bedenken 
welke duurzame producten we kunnen verwerken 
in de kerstpakketten die bedrijven bij ons bestellen 
voor hun medewerkers.
Vanaf 31 oktober gaat de win-
tertijd alweer in, ruimen we 
ons terras op en gaan we een 
uur eerder dicht. Kijk voor ac-
tuele openingstijden op onze 
website www.wasven.nl.

Meer informatie 
Alle activiteiten in dit overzicht zijn onder voor-
behoud 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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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.

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina
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gezond en Wel
Enkeldistorsie
Wat is een enkeldistorsie (verstuikte enkel) precies?
De enkel wordt verstevigd door een gewrichtskapsel, 
pezen en meerdere enkelbanden. Deze lopen langs 
de binnen- en buitenkant van het gewricht. Bij een 
verstuiking gaat het meestal om de banden aan de 
buitenkant van de enkel. Wat er gebeurt, is dat de 
enkelbanden uitrekken waarbij kleine scheurtjes ont-
staan. Zelfs de hele enkelband kan scheuren. Soms 
voel je daadwerkelijk dat er iets knapt of scheurt 
op het moment dat je de enkel verstuikt. Er kunnen 
makkelijk bloedvaatjes stuk gaan, waardoor de enkel 
dik en blauw wordt. 
Het gebeurt vaak in een onbewaakt moment. Op een 
drempel of een ongelijke stoep, tijdens het sporten, 
bij een ongelukkige val of landing na een sprong. 
Plotseling kantelt de voet te ver naar binnen of naar 
buiten. Het gevolg is een verstuikte (ook wel: verzwik-
te) enkel. Staan is pijnlijk en lopen gaat moeilijk.
Wat kun je het beste doen om ervoor te zorgen dat 
de enkel zo goed mogelijk herstelt?

Wat kun je zelf doen?
Als je een enkel verstuikt, begin dan zo snel mogelijk 
met koelen. Liefst nog met de schoen aan. Daarna 
zijn er verschillende manieren om de zwelling te 
beperken. Koel bij voorkeur gedurende 15 tot 20 
minuten met koud stromend water of met ijs. Let wel 
op met ijs: breng dit nooit direct op de huid aan maar 
bijvoorbeeld in een washandje of gewikkeld in een 
katoenen handdoek om te voorkomen dat de huid 
bevriest. Herhaal het koelen 4 tot 5 keer per dag. De 
enkel wordt dan niet zo dik en je krijgt minder pijn. 
Kun je geen drie stappen lopen zonder hulpmidde-
len of de enkel volledig belasten en heb je veel pijn, 
maak dan een afspraak bij de huisarts. Als de enkel 
toch dik en pijnlijk is geworden, is een korte tijd rust 
het beste.
Beperk lopen tot de ergste zwelling weg is. De 
genezing gaat sneller als je wel regelmatig je enkel 
beweegt, bijvoorbeeld door rondjes te draaien met 
de tenen of de voet. Dit bevordert de doorbloeding, 
dringt de zwelling terug en voorkomt stijfheid. Verder 
is het belangrijk om de voet zo vaak als mogelijk hoog 
te leggen. Ook dit vermindert de zwelling.

Behandeling van een verstuikte enkel.
Bij een lichte tot matige verstuiking van de enkel 

is het vooral van belang om de zwelling en pijn te 
bestrijden. Bij een zwaardere blessure kan meer 
ondersteuning nodig zijn in de vorm van bijvoorbeeld 
tape, een brace of een spalk.

Hoe verloopt het herstel?
Als je een paar dagen na de ‘misstap’ de enkel weer 
gewoon kunt belasten en in staat bent om te lopen, 
kun je ervan uitgaan dat je een lichte verstuiking had 
en het herstel voorspoedig verloopt. In principe kun 
je de enkel belasten tijdens de gewone dagelijkse be-
zigheden. In de meeste gevallen van verstuiking kun 
je binnen één tot twee weken weer normaal lopen 
en, afhankelijk van wat voor werk je doet, weer aan 
de slag. Vrijwel iedereen kan zes tot acht weken na 
een enkelbandblessure weer normaal functioneren 
en na acht tot twaalf weken weer sporten.

Wat kan fysiotherapie betekenen bij een verstuikte 
enkel?
Behandeling en begeleiding door een fysiotherapeut 
kunnen nodig zijn als je klachten blijft houden en de 
enkel nog niet kunt belasten zoals voor de blessure. 
In eerste instantie bekijkt de fysiotherapeut de aard 
en ernst van het enkelbandletsel en geeft aan hoe 
het verwachte herstel eruit zal zien. Ook geeft de 
fysiotherapeut voorlichting, adviezen en oefeningen. 
De fysiotherapeut begeleidt het herstelproces.

Hoe kun je in de toekomst een verstuikte enkel 
voorkomen?
Je kunt enkele voorzorgsmaatregelen nemen. Draag 
in de eerste plaats goed passende schoenen en je 
kunt je onderbeenspieren trainen. Tot slot een mo-
gelijk misverstand: het dragen van een zwachtel geeft 
geen bescherming tegen verstuiking.

Heeft u vragen of klachten, neem dan contact op met 
de fysiotherapeut. Deze kan u uitstekend adviseren 
en begeleiden bij uw herstel.

Fysio- en Manuele Therapie Tongelre
Tongelresestraat 483
5641 AW  Eindhoven
T. 040 – 281 43 17
E info@fysiotherapietongelre.nl
I  www.fysiotherapietongelre.nl
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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.

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

tel: 06-10150651 
tel: 040-2820544 

Orteliusweg 14 
Eindhoven 
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Paniekaanvallen, je zal ze maar hebben.....

Een paniekaanval gaat gepaard met akelige gevoe-
lens. Het is een plotseling opkomend, erg onprettig 
en vooral beangstigend gevoel. Symptomen die hier-
bij kunnen horen zijn o.a.: hartkloppingen, zweten, 
trillen of beven, benauwd gevoel, het gevoel geen 
lucht meer te krijgen, drukkend gevoel of steken op 
de borst, warme of juist koude rillingen, misselijk-
heid, verdoofd gevoel, bang om gek te worden of de 
controle te verliezen, bang om dood te gaan.  
 
Wanneer je, om wat voor reden dan ook, een 
paniekaanval hebt gehad, dan slaat jouw hoofd dit 
op als een soort traumatische ervaring. Het wil er 
voor zorgen dat je dit niet meer meemaakt.  Hier-
door ontstaat vaak angst voor de angst (anticipatie-
angst) of juist vermijdingsgedrag. Je bent dan steeds 
bezorgd of je mogelijk weer een paniekaanval krijgt. 
Je anticipeert in gedachten al op mogelijke risico’s 
hierop, interpreteert bepaalde fysieke klachten (vaak 
onjuist!) en probeert paniekaanvallen te voorkomen. 
Je probeert situaties te vermijden waarin je wel eens 
een paniekaanval zou kunnen krijgen. Met natuurlijk 
als gevolg dat je telkens meer zult gaan vermijden. Je 
wereld wordt steeds kleiner totdat je misschien zelfs 
bepaalde dingen niet meer alleen kunt doen.  
Er ontstaat een vicieuze cirkel. Door een bepaalde 
gedachte, een gebeurtenis of een bepaald gevoel 
(een trigger genaamd), ontstaat er in de hersenen 
een angst/schrik reactie waarop het lichaam heftig 
reageert. Deze  lichamelijke angstverschijnselen 
vormen een startpunt voor de paniekcirkel. Ze zijn de 
aanleiding voor catastrofale paniekgedachten. En de 
paniekgedachten vergroten de ‘vecht-en-vlucht-re-
actie’, waardoor de lichamelijke symptomen (hart-
kloppingen, duizeligheid, tintelingen, benauwdheid, 
onwerkelijk gevoel en zweten) toenemen.  

Wat is de oorzaak van paniekaanvallen?
Mensen die eenmaal een paniekaanval hebben gehad 
zijn zo bang geworden voor de lichamelijke verschijn-
selen, dat ze constant hun lichaam controleren. Dit 
geeft weer een verhoogde spanning, hun alarm staat 
te scherp afgesteld. Bij iedere kleine verandering 
schiet de angst omhoog. Voorbeelden van lichamelij-

ke reactie en rampgedachten kunnen zijn: 
hartkloppingen, overslaan van het hart, versnelde 
hartslag en pijn in de borst: ik krijg een hartaanval, ik 
ga dood. Tintelingen, benauwd : ik krijg geen zuur-
stof, ik ga stikken. Duizelig: ik ga flauw vallen, ik krijg 
een beroerte. Misselijkheid: ik ga overgeven. Niet hel-
der kunnen denken: ik word gek, ik ben de controle 
over mijn lichaam kwijt. Zwakke/trillende knieën: ik 
zak door mijn benen en ga vallen.  Het zijn vooral de 
rampgedachten of irreële gedachten die een panie-
kaanval uit kunnen lokken. Zo zijn ook de angst voor 
een nieuwe paniekaanval (als ik het maar niet krijg), 
het wantrouwen naar het eigen lichaam toe en het 
vermijden van bepaalde situaties voedingsbodems 
voor een paniekaanval. 

Paniekaanvallen stoppen en voorkomen door de 
paniekcirkel te doorbreken. Je kan de paniekcirkel 
doorbreken door je ademhaling te regelen. Op deze 
manier voorkom je dat de lichamelijke symptomen 
ontstaan of verergeren. Bovendien helpt een rustige 
ademhaling bij het ontspannen. Wat verder van groot 
belang is, is dat je niet blijft rondlopen met stress, 
maar deze probeert op te lossen. Biedt jouw proble-
men het hoofd in plaats van de bekende struisvo-
geltactiek toe te passen. Hecht niet te veel waarde 
aan irrationele gedachten. Jouw hoofd is misschien 
geneigd om allerlei doemscenario’s te bedenken en 
mogelijke levensbedreigingen in de gaten te hou-
den. Zorg ervoor dat je dit in de gaten hebt en jouw 
gedachten voortdurend toetst aan de realiteit. Als 
je ervoor wilt zorgen dat jouw paniekaanvallen niet 
meer jouw leven beheersen en je dus weer ongehin-
derd kan doen en laten wat jij wilt, blijf er dan niet 
mee rondlopen. Zoek naar de juiste professionele 
hulp. Het is van belang dat je weet dat het  niet 
specifiek maar 1 ding is wat ervoor zorgt dat je deze 
paniekaanvallen overwint, maar juist een structurele 
wijziging in je manier van denken, doen en laten!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Marja Boerefijn, Pagelaan 7 
Tel. 040 2813463 06 44109579 Marja@cesar-tongel-
re.nl

Het is normaal dat je in een noodsituatie paniekgevoelens ervaart. Zo’n paniekreactie staat be-
kend als de ‘vecht of vlucht reactie’. Het is een aangeboren, instinctmatige reactie die alle mensen 
hebben op levensbedreigende gebeurtenissen. Dit ‘ingebouwde’ reactiepatroon dient om ons te 
beschermen zodra we bedreigd worden. Het zorgt ervoor dat we snel kunnen reageren en dat is 
precies wat we op zulke ‘crisismomenten’ nodig hebben. Deze ‘vecht of vlucht reactie’ is niets an-
ders dan een plotselinge activering van je lichaam. Maar hoe kun je plotselinge paniek verklaren 
zonder dat er een levensbedreigende gebeurtenis aan voorafgaat en waar komt dat door? 
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C O C K T A I L P A R T Y H E E S T E R
H A U T E U R S R E C H T O R T I I Z K
A O H O O F D K W A R T I E R E T W L IJ
R Z R O P O W E R N U S Z I T U E E I R
T A E M S U O T A E E IJ O I L E D N G T
E D I S O P N H D Z F M L O P I IJ R L A
R V E H T O I G I E F A V T N L T E O H
V I C E C I N T O L U E O G IJ S S K E C
L S G R L E G H A T A L E N K E N N I S
U E U R L N M S C I H R S D A N E A L M
C U P R I V A A T U C C I A B A T T A N
H R E T H E R M I E K O O S L A E T M M
T V E R R U K K  E L IJ K D O C T C C P N
E S C H E R T S F I G U U R S H I K O E

De overgebleven letters vormen een LAND IN AZIE

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 oktober in het 
bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen 
wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door 
Jumbo Pagelaan Eindhoven.

De oplossing van vorige maand is ’Bruidsjapon’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Mieke Schenkelaars,Cornelis Krusemanstraat

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

 Pagelaan woordzoeker 
oktober 2021

ACTUALITEIT EVOLUTIE KLEDING SNIJLIJN
ADVISEUR FEEDBACK MATCH TALENKENNIS
ALSOOK GLOEILAMP OCEAAN TANKER
AUTEURSRECHT GRIEKS PERSOONSNAAM THERMIEK
CHARTERVLUCHT HEESTER POWER TRIOMF
CHAUFFEUR HILARISCH PRIVAAT UITLEZEN
CIABATTA HOEFIJZER RADIOACTIEF VERLENGDE
COCKTAILPARTY HOOFDKWARTIER SCHATRIJK VERRUKKELIJK
CORDUROY HORMOON SCHERTSFIGUUR WONINGMARKT
DEELNAME HOSPITA SCHOUW ZESTIGSTE
EIWIT HUURCONTRACT SENAAT ZWEEPTOL
ETENSTIJD

50



51

Yogatherapie lessen, 
volg 3 kennismakingslessen 

van 75 minuten. 
Kosten €37,50

Info:
Corina van Dommelen  

’t Hofke 59  
5641 AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430

Mobiel: 06-27055614
 www.pranayogastudio.nl

• Fitness
• Pilates
• Circuittraining
• Outdoor training

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes

Voedingsdeskundige
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht

NL Actief Preventiecentrum

Tongelresestraat 483
5641 AW  Eindhoven
Tel. 040  281 43 17

info@fitther.nl  
www.fitther.nl
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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!

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

T +31 (0) 40  281 41 50  |  E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL

W. Jansen Verhuur
Tel. 06 - 17 60 29 00

www.onsmienevents.nl

Uw partner in evenementen!

Verhuur van:
Marktkramen

Toiletten
Dranghekken

Aggregaten
Buitenreclame


