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van de Redactie
“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.”
 
Dit stond te lezen in het oktober-
nummer van ons wijkblad. Het 
Wasven kondigde deze activiteit 
toen al aan en als u geïnteresseerd 
bent, heeft u 6 november dus al 
gereserveerd. U kunt dan meedoen 
aan natuurklussen. Heeft u “groene 
handen” en ervaring met bollen en 
bomen planten, snoeien, kappen 
enz. dan is dat lekker meegenomen, 
is dat niet het geval, geen probleem, 
er zijn deskundigen die u helpen. 
Op pag. 40 vindt u meer informatie.  
 
Behalve Nationale Natuurwerkdag 
heeft november nog meer speciale 
dagen. Daarbij springt er één uit, 
dat is 10 november: mantelzorgdag. 
Het woord “zorg” staat hierin 
centraal. Zorg, zorg, en nog eens 
zorg, dat begrip heeft de laatste 

twee jaren onze samenleving 
overspoeld. Er werd gewaakt over 
ziekenhuizen en verplegend 
personeel, zij mochten niet 
overbelast raken door de zorg voor 
corona patiënten. Mantelzorg is de 
zorg voor chronisch zieken, gehan-
dicapten en hulpbehoevenden, 
door familieleden, vrienden, 
kennissen en buren. Dat kan 
beginnen met een kleine simpele 
hulpverlening en ongemerkt 
uitgroeien tot langdurige zorg die 
moeilijk te combineren is met een 
baan. Door de hulpvaardigheid van 
de mantelzorgers kunnen veel 
mensen die zorg nodig hebben 
lekker thuis blijven wonen. Deze 
vrijwilligers dragen er dus aan bij 
dat professionele zorgverleners 
minder belast worden. De Dag van 
de Mantelzorg is hét moment dat 
deze zorgverleners zelf eens goed in 
het zonnetje worden gezet. Zij 
krijgen dan de waardering die zij 
verdienen. Hulde aan de mantel-
zorgers.
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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

Foto Lies Werrens: Henk is er weer 
met zijn pompoenen. U kunt terecht 
op de Koudenhovenseweg Zuid 172
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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.

De Speelhoek

Moppen
Hoe opent een skelet zijn voordeur?
Met zijn sleutelbeen

Waar brengen zombies graag hun vakantie door?
Aan de Dode Zee.

Welk is het lievelingsfruit van een vampier?
Een nek-tarine

Waarom vliegen heksen op een bezem?
Omdat een stofzuiger veel te zwaar is.

Wanneer heb je gegarandeerd pech als je 
een zwarte kat tegenkomt?
Wanneer je een muis bent.
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de wisselpen door
Robin Brokmann

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.

Wat was het wennen toen ik in 2006 vanuit het hoge 
noorden kwam studeren in Eindhoven. De eerste keer 
dat iemand zei “ik ben aangereden” schrok ik oprecht, 
al was de opluchting groot toen bleek dat ze gewoon op 
weg waren. Het taaltje kreeg ik wel snel onder de knie, al 
leverde het nog menig grappig moment op. Het duurde wel 
lang voordat ik in mijn studententijd wende aan de nachten 
op ‘t Stratumseind. Om twee uur gingen de lichten al aan 
op donderdag, nota bene de studentenstapavond! En dat 
terwijl we in Groningen geen sluitingstijd kenden voor de 
kroegen, waar het dus met enige regelmatig wat later werd. 
De feesten waren er niet minder om, want wat was het 
gezellig op Stratum. 

Uiteindelijk ben ik verliefd geworden op Eindhoven. Nadat 
ik afgestudeerd was heb ik een mooie baan gevonden en 
ben inmiddels werkzaam bij IGS GeboJagema, een matrij-
zenmakerij in Eindhoven. Na vele omzwervingen langs ver-
schillende (studenten)huizen door Eindhoven ben ik begin 
2021 in Tongelre komen wonen, aan de Monarchstraat. Niet 
te ver van de stad, vlakbij het groen en bovenal mijn eigen 
tuintje. Alhoewel ik in het voorjaar weinig tijd had om de 

tuin echt goed voor te bereiden of zaadjes voor te kiemen, 
heb ik mijn tuintje dit jaar toch mooi voor elkaar gehad. Een 
kleine oogst aardappelen, wat snijbiet, een paar boontjes, 
wat uien en de flespompoen komt nu ook mooi op. Maar 
ik kan ook erg genieten van de pioenrozen, lelies of dahlia’s 
die deze zomer in de tuin hebben gebloeid. Volgend jaar 
hoop ik op nog meer mooie bloemen en bovenal een bete-
re oogst uit eigen tuin. Want uit eigen tuin smaakt het toch 
altijd net wat lekkerder. 

In één van de eerste edities van ‘Rond ’t Hofke’ stond een 
artikel van Peter van Emden over de verkeersveiligheid van 
’t Hofke. Er zou een snelfietspad komen van het station van 
Eindhoven helemaal naar Helmond, maar het duurt al even 
voordat deze er ook daadwerkelijk komt en de veiligheid 
van omliggende wegen kreeg nog geen aandacht. Nadat 
de dozen van de verhuizing uitgepakt waren heb ik contact 
met Peter gezocht over wat er allemaal stond te gebeu-
ren. Zelf heb ik geen rijbewijs, en mag ik graag fietsen en 
wandelen (mijn Vierdaagsekruisje prijkt trots aan de muur). 
Des te belangrijker vind ik het dan ook dat de buurt veilig 
is voor wandelaar en fietser, en er niet enkel aan de auto 
gedacht wordt. Al snel bleek dat het snelfietspad een be-
langrijke verbetering zou zijn, maar er zijn nog meer wegen 
en knelpunten in de buurt waar de veiligheid verbeterd kan 
worden. Denk onder andere aan de kruising van de Ton-
gelresestraat met de kerk, de Molendijk en de Collseweg. 
Ondertussen zitten we samen met Piet en Sarge maande-
lijks aan tafel bij de gemeente, gesteund door onder andere 
Peter, en haal ik er erg veel energie uit om straks mogelijke 
verbeteringen die we willen doorvoeren aan de bewoners 
voor te leggen. Samen kunnen we Tongelre een stuk veiliger 
maken. Peter of ik houden jullie onder andere via ‘Rond ’t 
Hofke’ met onze bijdragen op de hoogte.

Ondertussen merkte ik aan mezelf dat het goed voel-
de om wat voor de buurt en de samenleving te kunnen 
betekenen. In gesprek met de gemeente gaan kan veel 
opbrengen, maar het kan nog veel meer voor Tongelre, 
en ook voor de gemeente Eindhoven betekenen als je dat 
van binnenuit probeert aan te pakken. Want om eerlijk te 
zijn, de busverbinding van ‘t Hofke is niet van heel hoge 
kwaliteit. De frequentie is niet heel hoog, hij gaat met een 
omweg en vooral maar één richting op: woon- werkverkeer 
is voor mij naar de Esp nu geen optie omdat ik altijd eerst 
zou moeten overstappen op het station, waardoor ik twee 
keer zo lang onderweg ben dan dat ik met de fiets zou zijn. 
Daarnaast ben ik benieuwd hoelang het duurt voordat 
ook ’t Hofke rondslingerende deelfietsen en deelscooters 
heeft waarover je struikelt op de stoep, zoals nu al in de 

binnenstad gebeurt. Eind september zijn er 500 deelfietsen 
bij geplaatst in de stad, en die moeten ergens achtergela-
ten worden, zonder vaste stallingsplaats. En zo zijn er nog 
veel meer punten waarin we situaties kunnen en moeten 
verbeteren voor Tongelre en Eindhoven. Daarom heb ik me 
ook aangesloten bij een politieke partij, Volt. 

Op dit moment is het een spannende tijd voor ons als 
Volt Eindhoven. Het is een hele uitdaging om een goed 
verkiezingsprogramma te schrijven. Wat doet Eindhoven nu 
al goed? Waar zouden we ons nog in kunnen verbeteren? 
Welke uitdagingen liggen er voor Tongelre en hoe lossen 
we die op, zonder het probleem te verschuiven naar andere 
gebieden binnen de gemeente. Met veel leden proberen 
we ideeën op te halen, te toetsen aan haalbaarheid en om 
te zetten in een visie voor Eindhoven. Alhoewel het beleid 
nog volop in ontwikkeling is, lijken duurzaamheid, mobili-
teit, digitalisering en wonen belangrijke thema’s te worden 
waarvan wij vinden dat Eindhoven zich nu op zou moeten 
focussen. Wat opvalt is dat de groep actieve leden veelal 
jongere mensen zijn, wat zorgt voor veel energie en verfris-
sende ideeën. Persoonlijk leer ik leuke mensen kennen en 
merk ik dat ik veel nieuwe dingen leer. Een visie ontwikke-
len of samen een campagne ontwikkelen had ik nog niet 
eerder gedaan, vaardigheden die later weer van pas kunnen 
komen. Er gaat veel tijd in zitten, maar tegelijk geeft het 
ook zoveel energie om met iets bezig te zijn wat hopelijk 
een grote impact gaat hebben op de buurt en de stad. Onze 
paarse kleur zal de komende tijd steeds meer zichtbaar zijn 
in Eindhoven en zichtbaar blijven.

Volt is een nog jonge politieke partij, maar met een idea-
lisme dat het best te schetsen is als Europees, progressief, 
pragmatisch en positief. We hebben in Nederland 3 Tweede 
Kamerleden, 1 vertegenwoordiger in het Europees Parle-
ment, in Portugal een net verkozen lid op gemeenteniveau 
en onder andere in Duitsland zijn we al langer onderdeel 
van raden en coalities op gemeenteniveau. En nu willen we 
ook meedoen binnen de gemeentepolitiek in Eindhoven. 
Een partij die Europees is en lokaal denkt en doet, altijd 
onder dezelfde uitgangspunten, in welk land we ook actief 
zijn. We proberen te leren van gemeentes in Frankrijk en 
Ierland hoe ze de burgerinspraak hebben verbeterd en 
hoe ze Kopenhagen hebben omgetoverd van een autostad 
naar een fietsstad. Ook zal de samenwerking met naburige 
steden binnen, maar ook over de Nederlandse grens alleen 
maar makkelijker gaan met leden van dezelfde partij. Want 
met samenwerking, juist over de grenzen heen, lossen we 
de problemen van vandaag toch het beste op?

Het verkiezingsprogramma dat we aan het schrijven zijn en 
de campagne die we aan het voorbereiden zijn, hebben als 
doel om met meerdere raadsleden in de gemeenteraad te 
komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 
Een realistisch doel. En hopelijk, hopelijk kan ik in de raad 
met passie het geluid van Volt vertegenwoordigen, en ook 
de belangen van Tongelre behartigen. Ik zou het leuk vinden 
om met nog meer mensen uit de buurt in contact te komen 
en samen te kijken wat er nog beter kan in de buurt of de 
stad. Wie weet doen we snel een keer een kop koffie?

De Wisselpen zou ik graag door willen geven aan Sarge 
Meulman, de Fietsburgemeester van Eindhoven. 
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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.
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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!

Boven ons hoofd kwamen op de dag voor de bevrijding 17 september jl. zwaar brommende vliegtuigen overgevlogen. 
Foto Aleks Veldhoen

Foto Wietske Pennings - Herfst in het Wasven Foto Petra van Galen -  
Vlinders in de tuin van Riet Hanssen
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Tongelrese
Natuurwijzer
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Waar is het konijn toch? 
5 Jaar geleden zag je ze overal. Bij de Karpendonkse plas, 
in het Wasvengebied, tegen het spoor en bij de Loovel-
den aan de Krommenbeemd.

Maar waar zijn ze gebleven? 
We zien nog maar sporadisch een enkele.
Heerst er een ziekte onder de Nijntjes?  
Of is er iets anders aan de hand?
 
Ik heb eens geïnformeerd bij de zoogdiervereniging of 
zij iets konden vertellen over het konijnen mysterie. Het 
volgende en meer, is ook op de site van de zoogdierver-
eniging te vinden.

De COVID19-crisis drukt ons met de neus op het feit dat 
een besmettelijke ziekte ingrijpende gevolgen kan heb-
ben. Voor mensen kunnen die gevolgen nog enigszins 
beperkt blijven door kennis, gedragsaanpassing en me-
dische zorg. Konijnen (en andere wilde dieren) hebben 
die luxe niet. Verschillende opeenvolgende virusziektes 
lijken de konijnenstand nu tot een absoluut dieptepunt 
te hebben teruggedrongen. Tellingen gecoördineerd 
vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), laten 
zien dat landelijk de konijnenpopulatie in de periode 
1997-2019 met ongeveer 75% is afgenomen.

Dit zegt al genoeg: een virus is weer de boosdoener.
In de jaren 50 van de vorige eeuw was het de myxoma-
tose afkomstig uit Brazilië en in de jaren 90 het RHD 
virus afkomstig uit China. 

Nu hebben konijnen last van de gemuteerde virussen 
RHD2. Het is net als bij het covid19 virus met zijn varian-
ten bij mensen.

Wat er overblijft van de populatie is dus nog onduidelijk. 
Volkstuinhouders zijn blij met de afwezigheid van het ko-
nijn, maar hebben de bruine rat er voor teruggekregen. 
En houd die maar eens van je tuin af, dat doe je niet met 
simpel gaas. Succes! 

Er zullen wellicht wel konijnen resistent zijn die elkaar 
dan ook nog moeten ontmoeten om te zorgen voor 
nakomelingen. 
Dus mocht je tijdens je wandeling een konijn zien,  
beschouw het nu dan maar als een bijzonderheid.
Het is toch bij de konijnen af! 

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

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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FEIKE SIJBESMA UITZONDERLIJKE KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING

Kerstmarkt 2021 JA / nee

Begin september 2021 heeft Premier Mark Rutte een zeld-
zame hoge koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Feike 
Sijbesma, voormalig CEO Koninklijke DSM. De heer Sijbes-
ma werd geprezen voor de transformatie van DSM en met 
name zijn bijdrage aan duurzaamheid en onze samenleving. 
Sijbesma werd benoemd als Groot Officier in de orde 
van Oranje Nassau, een van de allerhoogste koninklijke 
onderscheidingen. De laatste 21 jaar is deze onderscheiding 
slechts 3 maal eerder gegeven.

Feike Sijbesma heeft 33 jaar voor Gist-Brocades en Konink-
lijke DSM gewerkt. Hij is meer dan 20 jaar lid geweest van 
de Raad van Bestuur en de afgelopen 13 jaar als CEO/be-
stuursvoorzitter. Hij heeft het bedrijf getransformeerd van 
een bulk chemie bedrijf naar een bedrijf gericht op nutritio-
nele voedingsingrediënten en hoogwaardige materialen.

Onder de leiding van Sijbesma heeft DSM zich met name 
onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Duur-
zaamheid, maar ook het nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is diep verankerd in DSM en haar be-
drijfsvoering. Tevens staat Sijbesma bekend om zijn speciale 
aandacht voor vrouwen aan de top.

Na zijn afscheid heeft Sijbesma zich ingezet om het kabinet 
en Nederland te helpen met de corona crisis, o.a. door het 
beschikbaar maken van testen en testcapaciteit.

Op dit moment is Sijbesma President Commissaris bij Phi-
lips en lid van de Raad van Commissarissen van Unilever en 

De Nederlandsche Bank. Ook is hij samen met Ban Ki-moon, 
voormalig Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, 
co-voorzitter van de wereldwijde klimaat (adaptatie) centra. 
Sijbesma helpt eveneens de Ocean CleanUp (plastic verwij-
deren uit oceanen) en Africa Improved Foods (honger uit 
Afrika verbannen). Hij zet zich via diverse rollen bij de VN, 
IMF en Wereldbank in voor het klimaat en honger.
Met pensioen is hij dus niet bepaald.

Feike Sijbesma woont sinds 2001 in Eindhoven (Kouden-
hoven) met zijn vrouw Inge en hun twee zonen (inmiddels 
beiden uit huis en studerende in Utrecht en Rotterdam).
Inge, de echtgenote van Feike, werkt bij ABN AMRO Mees 
Pierson en is ook vrijwillig bestuurslid bij de Voedselbanken 
Eindhoven.

Jazeker de kerstmarkt gaat weer door.
Op 11 december 2021 organiseert ‘t Oude Raadhuis in 
samenwerking met Groendomein Wasven ‘OUWERWETS 
GEZELLUG’ Kerstmarkt Tongelre op het terras van het 
Wasven.

Zoals iedereen inmiddels weet is het een gezellige markt 
van enthousiaste, creatieve mensen die u graag willen 
laten zien en verkopen wat zij gemaakt hebben. Er is van 
alles te beleven: verlichte kramen, live muziek, optredens 
en ook voor de inwendige mens wordt volop gezorgd.
Natuurlijk vergeten we de kinderen niet: er is een kreakids- 
hoek en ze kunnen op avontuur met een speurtocht.

Al met al, dit jaar is er weer een Kerstmarkt Tongelre om 
‘OUWERWETS GEZELLUG’.

Wilt u nog een kraam huren, dan kan dat.
Op de site van ‘t Oude Raadhuis www.ouderaadhuis.dse.
nl vindt u hierover meer informatie.
Aanmelden kan op kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com of 
bel naar 0402814228/0683366402

XXXX

XXXXX

XXXX

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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Naschoolse activiteiten Kindcentrum de Boog

Schoolkamp

Een goed begin!

Op Kindcentrum de Boog willen we een aanbod in naschoolse activiteiten gaan organiseren waar 
de talentontwikkeling van kinderen centraal staat. Het idee is dat kinderen zich in mogen schrijven 
bij een activiteit waar ze belangstelling voor hebben om zo kennis te maken met hun talenten. 

Voor dit aanbod zijn we al druk bezig om sportverenigingen en andere samenwerkingspartners te 
zoeken, maar we willen ook mensen uit de buurt uitnodigen om hun talent te delen. 

Heeft u een talent in bijvoorbeeld sport of iets creatiefs en wilt u dit delen met de kinderen op 
onze school? Mail ons dan even om samen te kijken naar de mogelijkheden, deboog@skpo.nl

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, 
Team Kindcentrum de Boog

We zijn met de groepen 8 van de Boog op schoolkamp 
geweest. Op school hadden we kampgroepjes gemaakt 
van de twee groepen 8. Met die groepjes ging je de fiets-
speurtocht fietsen naar het bos bij het kamp. Daar hebben 
we verstoppertje in het bos gespeeld met alle kinderen. 
Daarna gingen we fietsen naar het kamp. Daar mocht je je 
plekje in de kamer kiezen de jongens bij de jongenskamer 
en de meiden bij de meidenkamer. Eerst moest je je bed 
opmaken en daarna gingen we brieven schrijven naar onze 
ouders met postzegel en al. Daarna had je even vrije speel-
tijd. Daarna gingen we bij het friet- en snackhuis lekker 
eten. Na het eten gingen we voetballen tegen de meesters 
en juffen toen hadden we met 5-0 verloren. Daarna kwam 
het engste deel: de SPOOKTOCHT. Elk groepje mocht om 
de 6 minuten gaan lopen er waren allemaal 
enge dingen en we kregen glowsticks. Toen 
moesten we slapen om 1 uur ‘s nachts. De 
volgende dag gingen we om 9 uur ‘s ochtends 
ochtendgymnastiek doen. Daarna gingen we 
ontbijten met zijn allen. Toen hadden we 10 
minuten vrije tijd en daarna gingen we een 
spel doen genaamd zweten en weten. Daar 
hadden ze vragen opgehangen en die vragen 
moest je zoeken door middel van een foto. 
Daarna gingen we lunchen en naar de GPS 
tocht. Daar kreeg je een GPS en dan moest 
je naar elk punt lopen en als je elke vraag bij 
elk punt goed had kreeg je een code. Daarna 
had je een uurtje vrije tijd daarna gingen we 
barbecueën. En daarna gingen we de bonte 

avond doen. Iedereen had een act en daarna gingen we 
tot 1 uur ‘s nachts muziek luisteren op de box en chillen bij 
het kampvuur. Sommige kinderen zijn tot 2 uur ‘s nachts 
opgebleven om het spel “Doen, durf of de waarheid” te 
spelen. Om 3 uur lag iedereen te slapen. De volgende dag 
gingen we vroeg ontbijten en moesten we alles opruimen. 
Daarna gingen we de fietsen klaarzetten om terug te gaan. 
Toen we even terug op school waren kregen we ranja en 
stroopwafels en hebben we de PINGUINDANS gedaan en 
toen was het afgelopen.

Groetjes, van groep 8!
Geschreven door: Chayenne Adeele en Sven

We zijn inmiddels al een aantal weken verder in het nieuwe 
schooljaar op SALTO-school ‘t Karregat. We zijn aan elkaar 
gewend en we hebben nieuwe vrienden gemaakt. Onder-
tussen hebben we gewerkt rondom de Kinderboekenweek, 
is de marathon weer gelopen en hebben we de draad weer 
opgepakt in onze moestuin. Jazeker...de moestuin waar 
we een tijd geleden over schreven is er gekomen. Naar 
aanleiding van ons schoolbrede project “Groen moet je 
doen” in het voorjaar, is er ook een moestuin aangelegd in 
onze patio. En alles groeit en bloeit!! En het leuke is dat de 
kinderen wekelijks onder begeleiding van vrijwilligers zelf in 
de tuin mogen werken, en mee kunnen doen aan activitei-
ten. Daarover schreef één van de vrijwilligers het volgende: 
“Weer genoten op school tijdens een activiteit met groep 
1-2. Ze hebben dennenappels ingesmeerd met pindakaas 
en onze zelf geoogste zonnebloempitten erop gedaan voor 
de vogels. En natuurlijk hebben ze van de aardbeien ge-
snoept! Wie weet wat het is, waar komt het vandaan, wat 
kun je er mee? Voor de tweetalige kinderen, hoe noemen 
jullie dat thuis? En als je tijd over hebt, nog even de moes-
tuin ontdekken; wat groeit waar, wie kan de … vinden? Zelf 
laten ontdekken en na laten denken. Elke keer weer vragen 
stellen zodat ze zelf bij de juiste antwoorden uit komen. Zo 
zal er steeds iets blijven hangen en leren ze zelf verbanden 
leggen. Zo tof om dit te mogen doen en om hier een onder-
deel van te mogen zijn.” En wij zijn natuurlijk erg blij met de 
inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers!

Nieuws van de
Scholengemeenschap

INFORMATIE-
AVOND
DO. 11 NOVEMBER 
19.00 - 20.30 uur
Aanmelden is niet nodig 
Inloop vanaf 18.30 uur 
Start 19.00 uur

MINILESSEN
WO. 1 DECEMBER 
13.45 - 16.00 uur
Aanmelden via het
formulier op onze website

WWW.LCL.NL

Advertentie aanmelding LCL_130x96mm.indd   1Advertentie aanmelding LCL_130x96mm.indd   1 11-10-2021   12:3411-10-2021   12:34
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Verenigingen
Aan het woord

De vlooienmarkt en open dag waren weer een succes

Met een voldaan gevoel kijken we terug op het eerste weekend van oktober. Het druilerige weer 
weerhield ons er niet van om weer een gezellige vlooienmarkt te houden. Weer als vanouds, met 
oude bekende en nieuwe bezoekers. Ook van de open dag is weer genoten. De kinderen hebben 
zich heerlijk vermaakt in het spookhuis, op het vliegend tapijt, bij het vuur en in onze zelfgemaak-
te draaimolen.  Aan iedereen die langs is gekomen en een steentje bijgedragen heeft: bedankt!Patroonsviering Sint Martinusgilde Tongelre

Op zondag 14 november herdenkt het Sint Martinusgilde 
Tongelre haar patroonheilige.
De dag begint om 9.30 uur met een H. Mis in  
de Sint Martinuskerk.
Na de H. Mis wordt de eed van trouw aan het kerkelijk 
gezag hernieuwd en vindt er een vendelhulde plaats.
Na de rondgang rondom ‘t Hofke wordt deze voortgezet in 
het Gildehuis in de Bogten.
Gildebroeder Ton Dijstelbloem is 50 jaar lid van het gilde en 
zal daar gehuldigd worden.

Het gilde hoopt dat we terug kunnen kijken op een mooie 
Patroonsviering.
 
De meegestuurde foto’s zijn van de districtsdag op 12 sep-
tember jongstleden op het gildeterrein in de Bogten.
Deze dag van de tien Eindhovense gilden was zeer geslaagd.

Met vriendelijke gildegroet,
Dinie van de Voort.
Oud-deken, secretaris.

VLOOIENMARKT
Volgende week zondag , 7 november, organiseert scouting 
St. Frans haar jaarlijkse vlooienmarkt aan de Vuurvlinderstraat.

U bent welkom vanaf 12.00 uur.
Tot zondag.

Ben je op zoek naar een mooie illustratie voor jezelf of wil 
je iemand een origineel en uniek cadeau geven? Neem een 
kijkje op lucasvogels.com en stuur me een berichtje!
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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 vanuit 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 wijken “de Karpendonk”,  “Kou-
denhoven” en “Beauregard” aan de Tongelresestraat

Op zaterdag 4 december het oude gedeelte van Tongelre 
rond ‘t Hofke.

In de maand oktober heeft u bij onze collectanten kunnen 
aangeven voor hoeveel kinderen de Sint een snoepzak mee 
moet nemen tijdens het bezoek.
Mocht u ons gemist hebben dan kunt u dat altijd nog 

aangeven via onze website www.sinterklaasvereniging-ton-
gelre.nl of door middel van het sturen van een mailtje naar 
info@sinterklaasvereniging-tongelre.nl.

Als we na de collecte besluiten dat de rondgang niet door 
kan gaan, dan zal de opbrengst ten goede komen aan de 
rondgang van 2022.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan 
gerust contact met ons op. Onze contactgegevens kunt u 
vinden op onze website.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,
Dennis Vermeulen
Secretaris

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

Kent u iemand die zorg nodig heeft en het 
liefst thuis wil zijn met de feestdagen? Dan 
bieden wij de oplossing! Standby thuiszorg 
heeft al ruim 20 jaar ervaring in het geven 
van professionele en gepaste zorg aan huis. 
Wij zijn gespecialiseerd in zorgvragen voor 
mensen met dementie of met een 
chronische ziekte. Wij leveren thuiszorg 
vanaf 3 tot 24 uur.  

MEER INFORMATIE? Bekijk onze website 
www.standbythuiszorg.nl of neem 
telefonisch contact op met ons 
via 088 - 018 02 07.

Iedereen verdient het om thuis te 
zijn met de feestdagen

WIJ ZIJN OOK OP ZOEK NAAR ZZP ZORGVERLENERS VAN ALLE NIVEAUS IN UW REGIO

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven

Telefoon: 040 - 243 19 46

ELKE ZONDAG 
van12.00 tot17.00 uur!

ook voor 

ELKE ZONDAG 
OPEN!

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

Het is weer het einde van het dahliaseizoen. Het is zo snel 
gegaan, het was voor ons geen geweldig seizoen. Veel te 
veel regen in het voorjaar waardoor de jonge knollen 
verrotten.

Dus heel veel planten hebben het lootje gelegd en de rest 
van de knollen leverde ook geen sterke bloemen; veel te 
dunne stelen, waardoor we niet echt grote bloemstukken 
konden maken. Dus ook dit jaar konden we geen show 
geven. Maar we hadden een alternatief, de bevrijdingsmarkt 
bij het Oude Raadhuis. Het was heel gezellig, prachtig weer 
en een heel fijne sfeer. We hebben een heleboel mensen blij 
kunnen maken met een bloemetje. Als dank hebben wij ook 
donaties ontvangen, waarvoor nog hartelijk dank.

De gezonde knollen zijn opgeslagen voor de winter en in het 
voorjaar worden er nieuwe knollen geplant.

Onze tuin gaan we winterklaar maken en we gaan afwachten 
wat het komende jaar ons brengt.

Bestuur dahliaclub St. Martinus

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935
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Flierefluiters, Veterstrikkers en Hup-Hup-ouders

De ouders leveren per mini-veldje een scheidsrechter, ook 
wel ‘flierefluiter’ genoemd. Zij worden gevraagd om de 
wedstrijd te beginnen en te eindigen. Het is de bedoeling 
dat één ouder per team zich per wedstrijd opwerpt als 
zogenaamde ‘veterstrikker’. Hij of zij zorgt ervoor dat de 
kinderen van het team lekker kunnen voetballen en regelt 
de wissels van de veldspelers. De rest van de ouders vor-
men dan de zogenaamde ‘hup-hup-ouders’.

Bij het schrijven van dit artikel waren er al een aantal ron-
des gespeeld, en het is een succes; kinderen en ouders zijn 
zeer enthousiast. Dus dit is zeker een blijvertje!

Naast deze mooie nieuwe ontwikkeling binnen onze vereni-
ging willen we ook nog even de aandacht richten op enkele 
lopende acties waarmee u onze club kunt steunen; één 
daarvan is door loten te kopen van de Grote Clubactie. Dit 
jaar zetten we ons in voor nieuwe trainingsmaterialen en 
activiteiten voor de jeugd. Onze jeugdleden zijn druk bezig 
om via het verkoopboekje loten te verkopen. Het verkoop-
boekje is uitgebreid met een QR-code zodat kopers ook 
met hun telefoon (op afstand) een lot kunnen kopen. We 
gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen 
met behulp van de steun van familie, vrienden en mensen 
uit de omgeving! Juist nu kunnen we die extra steun goed 
gebruiken.

Naast de steun via de loten kunt u, als u klant bent bij Su-
permarkt Plus de Laat, deelnemen aan de spaaractie “Spaar 
je club gezond”, dit kan nog tot en met 13 november. De 
sponsorpunten die u krijgt bij het afrekenen van uw bood-

schappen kunt u schenken aan een vereniging. Wij hopen 
natuurlijk dat u daarbij aan ons denkt! Doe mee en spaar 
onze club gezond! 

Onze jongste jeugdspelers, de Woutjes, hebben al laten 
zien dat de relatie met Plus de Laat uitstekend is, want zij 
stonden op zaterdag 11 september fanatiek te trainen op 
het plein voor de supermarkt. En dat werd door klanten, 
personeel en toevallige voorbijgangers goed bekeken en 
gewaardeerd!

En dan ook nog een feestelijke afsluiting van dit artikel 
want omdat de traditionele huldiging van onze jubilarissen 
tijdens de nieuwjaarsreceptie niet door kon gaan vanwege 
de corona maatregelen, hebben we dit onlangs ingehaald 
tijdens de vrijwilligersavond; Tiny Vos (60 jaar lid), Wilbert 
Sanders (40 jaar), en Frank Turksma (25 jaar) werden tijdens 
deze avond nog even in het zonnetje gezet. Gerrit Pennings 
(50 jaar) en Peter de Greef (25 jaar) konden helaas niet aan-
wezig zijn, maar zij hebben hun aandenken thuis overhan-
digd gekregen van een van onze bestuursleden.

Al met al… het seizoen is weer lekker op gang!

PS: op de foto van links naar rechts: Frank Turksma, Wilbert 
Sanders en Tiny Vos.

Sinds het begin van dit seizoen, organiseert SV Tongelre de Champions League JO7. Dit zijn 
wedstrijden vooral voor kinderen die nog niet toe zijn aan de ‘echte’ wedstrijden op zaterdag. 
We streven ernaar om de teams zo evenwichtig mogelijk samen te stellen om ‘grote’ uitslagen te 
voorkomen. Onze visie is dat kinderen spelenderwijs kennis maken met team- en voetbalsport.

 ‘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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Herinnering aan Nico Aarts (1931 – 2021)

Jan Paulussen 88 jaar

Het witte houten huisje met de rode dakpannen in de 
Loostraat is bij velen in Tongelre bekend als de woning van 
Nico Aarts en Trees Brouwer. In eigen beheer en met hulp 
van de familie werd het in 1959 gebouwd. Aan het eind van 
de huwelijksdag in datzelfde jaar trokken zij hun ‘Aartspara-
dijs’ binnen. Dat staat voor op de gevel. Maar de geboorte 
van drie kinderen met zware verstandelijke en lichamelijke 
beperkingen trok een zware wissel op hun leven in het ‘pa-
radijs’. Beiden hielden zielsveel van Lisette, René en Mieke. 
Maar het spreekt voor zich dat de opvoeding en verzorging 
van hun kroost een loodzware opgave was.
                          
Toch bleef Trees die hartelijke vrouw, wier schaterlach in de 
verre omgeving hoorbaar was. Nico was introvert, afstan-
delijker. Het viel niet altijd mee om contact met hem te 
maken. Niet iedereen is hetzelfde. Laten we het onhandig-
heid noemen. Als je Nico beter leerde kennen, kwam je er 
snel achter dat hij een bijzonder aardige man was, die alles 
voor je over had. Hij repareerde je fiets, zette de kliko op 
straat als je op vakantie was en hield dan een oogje in het 
zeil (‘Wie was dat gisteren bij jullie met die witte Renault?’). 
Daarnaast herstelde hij rolstoelen voor het goede doel en 
heeft hij heel lang dit wijkblad bezorgd.

Op 28 augustus overleed Nico, niet in zijn paradijs aan de 
Loostraat maar in Peppelrode. Het gemis van Trees, die in 
2018 overleed, verzwakte merkbaar zijn zin om door te 

gaan.  Die laatste jaren zijn zwaar voor hem geweest. Nico 
brak zijn heup en kreeg corona, maar hij overleefde. Nu 
dreigde totale vereenzaming als gevolg van alle beperkende 
maatregelen die aan de zorginstellingen werden opgelegd. 
Zijn jongste zus Trees(je) en haar man Ad hebben er alles 
aan gedaan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. 
Voor de officiële uitvaart nam Treesje samen met René, het 
enig overgebleven kind, in stilte afscheid van Nico. “Papa 
slaapt.” René trekt aan zijn schouder. Papa moet wakker 
worden en met mij in de auto gaan rijden. René maakt 
stuurbewegingen. Hij schudt nog eens aan Nico, maar papa 
wordt niet meer wakker. “Dag papa.” 

Dag Nico, bedankt voor alles,

Eind september heeft Jan Paulussen, ons oudste werkgroep-
lid en tevens een van de degenen die de herstart van het 
wijkblad in 1994 mogelijk gemaakt heeft, de respectabele 
leeftijd van 88 jaar bereikt. Jan was vanaf het begin penning-
meester, verantwoordelijk voor de advertenties en bracht 
de bladen naar de bezorgers. Een paar jaar geleden heeft 
Jan enkele taken afgestoten, maar hij is nog steeds actief als 
chauffeur voor de bezorging van de bladen naar onze trouwe 
bezorgers. Dit jaar hebben de bezorgers Jan overstelpt 
met telefoontjes en kaarten. Voor Jan was dit zijn mooiste 
cadeau.

Jan, nog vele jaren in goede gezondheid toegewenst.

JUUTS & BRUCE BRODNALL  
PRESENTEREN

SURINAAMSE AVOND
SURINAAMSE GERECHTEN VOOR EEN (H)EERLIJKE PRIJS! 

IEDERE DONDERDAG VANAF 17:00 T/M 21:00 UUR
Juuts | Sectie-C | Daalakkersweg 16-20 

GRAAG RESERVEREN VIA HET VOLGENDE NUMMER: +316 27 31 04 68 OF VIA INFO@JUUTSSECTIEC.NL
 

HET MENU VERSCHIJNT IEDERE MAANDAGOCHTEND OM 10:00 UUR ONILNE OP DE 'SOCIALS' VAN JUUTS 
(INSTAGRAM + FACEBOOK) 

 
OF ABONNEER OP ONZE NIEUWSBRIEF. DOE DIT DOOR EEN MAILTJE TE STUREN NAAR INFO@JUUTSSECTIEC.NL
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Ingrediënten 
voor 4 personen

- 375 ml melk
- 1 laurierblad
- 1 uiring
- 5 zwarte peperkorrels
- 60 g boter
- 1 ui fijngesnipperd
- 1 stengel bleekselderij, fijngehakt
- 30 g bloem
-  425 g tonijn (blik) uitgelekt (vocht 

bewaren) en met een vork uit elkaar 
gehaald.

- 1/4 tl nootmuskaat
- 80 ml room
- 1/4 kop fijngehakte verse peterselie
- 1/2 kop geraspte cheddar
-  Zout en versgemalen zwarte peper 

(naar smaak)
- 1/2 kop vers broodkruim
-  1/2 kop geraspte cheddar voor 

gratineren
- Paprikapoeder naar smaak.

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1  Oven voorverwarmen op 180 graden.
    In pannetje de melk verhitten met het laurierblad,
    de uiring en de peperkorrels.
    Zodra de melk kookt, de pan van het vuur halen.
    15 min. laten staan en dan door een zeef gieten.
2  De boter verhitten in middelgrote pan.
    Ui en selderij er ca. 5 min. in fruiten.
    Bloem toevoegen en 1 min. blijven roeren.
    Tonijnvocht bij de melk gieten en dit in gedeelten
    toevoegen. Op een laag vuur blijven roeren tot
    het indikt, 5 min. zachtjes laten doorkoken.
3  Nootmuskaat, room, de peterselie en cheddar
    toevoegen. Nog 2 min. al roerende verwarmen om
    de kaas te laten smelten. Van het vuur halen en
    tonijn, peper en zout toevoegen; omscheppen.
4  Het mengsel in een ingevette ovenschaal scheppen.
     Bestrooien met een mengsel van broodkruim,
     geraspte cheddar en paprikapoeder. De ovenschaal
     in de oven zetten en na 15 min. nog 2 min onder
     grill zodat het een mooie goudbruine korst krijgt. 
 
 
Eet smakelijk!

Clasine

Ovenschotel met tonijn

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

De blaadjes vallen weer volop van de bomen, 
de winterjassen zijn weer overal te zien, 
en de 30 graden die we veel te warm vonden 
moeten we nu weer gaan missen. 
Maar niet getreurd, dit betekent wel dat we weer 
mooie herfst haarkleuren mogen gaan maken! 

Wij werken met GOLDWELL en daardoor hebben 
wij prachtige rood-, bruin-, kopertinten en 
natuurlijk nog veel meer!

Laat ons OLAPLEX aan uw haarverf toevoegen, waardoor uw haar 
niet beschadigd, en u veel vaker van haarkleur kunt wisselen!

’t Hofke 137 | Eindhoven 
040 2812764

info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!

maar misschien nog niet in uw haren!Het is nu toch echt herfst,
Chestnut – Hazelnut – Caramel – Brown – Honey -  prachtige herfstkleuren voor je haar

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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Op 25 en 26 september werd in de Berenkuil voor de 12e keer het 
graffiti- en streetart-festival Step in the Arena gehouden. Ruim 
150 artiesten uit Nederland en de hele wereld hebben het publiek 
verbaasd met de meest fantastische en spectaculaire graffiti- en 
streetart-werken. 

Step in the Arena wordt georganiseerd door Dynamo en is in 2010 
begonnen als een klein festival en ontmoetingsplaats voor jonge en 
gevestigde talenten. Het evenement is uitgegroeid tot een gere-
nommeerd festival waar niet alleen steeds meer toeschouwers, maar 
vooral ook internationale artiesten met grote allure naar toe komen.
Op deze twee pagina’s vindt u een impressie gemaakt door Jan Bruin 
en Hans van de Kimmenade.

Step in the Arena
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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! 

Bier Braad & Blues Vacatures bij Orka
Tijdens Burendag 2021 vond bij Orka het 1e Bier, Braad 
en Blues festival plaats. De insteek was om onder het 
genot van een lekker drankje, goed eten en fijne muziek, 
mensen dichter tot elkaar te brengen. Dat is gelukt! 
Met de bijdrage van Bier-Broeders voor het speci-
aal-bier, een kraam van De Zoete Inval voor oud-hol-
landse snoep, schmink voor de kinderen van Tante Tinus 
Schminkt, een kraam voor de EHBO-ers en de muzikale 
bijdrage van Reemers & de Greef en Little Boogie Boy 
was het een meer dan geslaagde middag! Ook vooral 
niet te vergeten de speciale hotdogs die werden geser-
veerd oogstten veel lof. Maar vooral de grote opkomst 
vanuit de wijk heeft dit festival extra glans gegeven!
Volgend jaar zullen we de 2e editie vorm gaan geven en 
zullen jullie daar tezijnertijd van harte voor uitnodigen.

We zoeken nog vrijwilligers voor een aantal functies:
-  Beheerder m/v: we zoeken iemand die het gebouw 

kan openen en sluiten voor bezoekers en gebruikers 
van de ruimtes, gasten kan ontvangen, koffie en thee 
kan schenken, kleine onderhoudswerkzaamheden kan 
uitvoeren en andere voorkomende werkzaamheden. De 
uren zijn natuurlijk in overleg.

-  Tuinman m/v: heb je groene vingers en vind je het leuk 
om het onderhoud van onze voor- en achtertuin ter 
hand te nemen? Neem dan contact met ons op. De uren 
zijn natuurlijk in overleg.

-  Dansleraar m/v: kun je goed dansen en vind je het leuk 
om kinderen vanaf 5 jaar en tieners diverse stijlen te le-
ren zoals streetdance en breakdance? Neem dan contact 
met ons op. Voor deze functie is een kleine vergoeding 
beschikbaar.

-  We zoeken altijd vrijwilligers die het leuk vinden om iets 
voor de buurt te betekenen. Je kunt er zoveel of zo wei-
nig uren insteken zoals het jou uitkomt. Benieuwd wat je 
allemaal kunt doen? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie kun je op de volgende manieren 
contact met ons opnemen:
www.orkacentrum.nl
info@orkacentrum.nl
06 -  53 79 73 37

Of loop binnen op de Broekakkerseweg 1 in Eindhoven.

Vorka: 

Het is weer Vorka! Samen koken, eten en genieten. Het koken gebeurt natuurlijk 
onder begeleiding van een ervaren kok. En het gonst hier en daar over het “ge-
zamenlijk afwassen”. De nieuwe keuken van Orka heeft een grote professionele 
afwasmachine...

15 oktober, 12 november en 10 december is het zover. Je kunt vanaf 17.00 uur 
al aansluiten en mee helpen met koken. Je kunt ook om 18.15 uur aansluiten en 
mee-eten en mee helpen af- en opruimen. Niets is verplicht overigens.
Schrijf je in via de website en laat in de opmerkingen weten of je om 17.00 uur of 
18.15 uur komt en of je allergieën hebt waar we rekening mee moeten houden.

Orka Ontmoet:

“Orka Ontmoet” u graag!

Zit u vaak alleen thuis aan de lunch? Kom dan eens op 
woensdag naar Orka om samen met andere wijkgenoten 
samen te lunchen. U mag natuurlijk ook samen met uw 
buurman of buurvrouw komen. Of misschien met uw 
gezellige vriend of vriendin. Alles is mogelijk. 

U kunt uw plaatsje aan tafel reserveren bij Orka, maar u 
kunt ook rustig binnenlopen als u in de buurt bent. Tussen 
12.00 uur en 12.30 uur gaan we aan tafel.
Het kost € 3.00 per persoon. Elke week proberen we er 
met onze vrijwilligers weer iets moois van te maken. Soms 
met een soepje, soms met een lekker gerechtje voor op 
het broodje.  Daarbij hoort vanzelfsprekend ook een kop-
je koffie of thee, om de maaltijd compleet te maken. 

Jong of oud, iedereen is van harte welkom om aan te 
schuiven.

Tot ziens bij Orka!

Repair Café

Repair Café blijkt een groot succes en daarom 
kun je nog steeds bij hen terecht voor je defec-
te apparaten. Voorwaarde is dat je erbij blijft. 
Een kleine bijdrage in de kosten wordt hogelijk 
gewaardeerd, maar is zeker niet verplicht.

Je kunt Repair Café bezoeken op 13 november 
en 11 december van 13.00 tot 16.00 uur.

28 29
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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

Lange Voren 16, 5521 DD Eersel   |   ‘t Hoogvelt 4, 5721 VW Asten

T 0497-331 331 - E info@allcolor.nl - www.allcolor.nl

grafi sche totaaloplossingen

drukkerijallcolor

drukwerk printwerk afwerking

Open Orka:

Agenda:

De komende maanden is er nog regelmatig “Open Orka”: 
Orka is dan open voor een drankje, een spelletje, een pot-
je tafeltennis, darten of gezellige klets aan de bar. Telkens 
van 20.30 – 24.00 uur. Toegang natuurlijk gratis.
De data zijn:
15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december.

Volgend jaar gaan we onverminderd door. Data worden 
nog bekend gemaakt.

November
•  Cook4U, woensdag 10 november, jonge koks, van 17.30 - 21.30 uur. Gasten van 19.00 -21.00 uur. inschrijven 

via cook4U.orka@gmail.com;
•  Vorka, vrijdag 12 november, aanvang vanaf 17.00 uur, eten om ca. 18.30 uur en klaar om 20.30 uur (doorlopend 

Open Orka). Tevoren inschrijven via de website;
•  Taarten van Karin, woensdag 17 november van 13.30-16.00 uur. Elk kind bakt een taart voor iemand die een taartje 

heeft verdiend! Tevoren inschrijven via de website.

December
•  Cook4U, woensdag 8 december, jonge koks, van 17.30 - 21.30 uur. Gasten van 19.00 -21.00 uur. inschrijven 

via cook4U.orka@gmail.com;
•  Vorka, vrijdag  10 december, aanvang vanaf 17.00 uur, eten om ca 18.30 uur en klaar om 20.30 uur (doorlopend 

Open Orka). Tevoren inschrijven via de website;
•  Taarten van Karin, woensdag 15 december, van 13.30 - 16.00 uur. Elk kind bakt een taart voor iemand die een taartje 

heeft verdiend! Tevoren inschrijven via de website.

Troep Troopers

Wil je je steentje bijdragen aan een schonere leefomge-
ving? Help je mee met de Troep Troopers? 

13 november en 11 december kun je weer meehel-
pen van 10.00 – 13.00 uur. Inschrijven via de website 
van Troep Troopers: https://troeptroopers.nl/musch-
berg-geestenberg/ 
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momenten met
Hart, ziel en handen

Een oud verhaal: BOMEN
door Tjalling Huisman

Ooit woonde ik in een huis met een oude walnotenboom in 
de tuin. We zaten graag onder de boom in de beschutting 
van de bladeren. De tuin werd onteigend vanwege een of 
ander bestemmingsplan, zoals dat gaat. En de boom werd 
gesloopt, uit elkaar getrokken door een grote grijper. Het 
voelde als het verlies van een huisdier. We spraken er nog 
jaren over met elkaar.

Een straat zonder bomen ziet er kaal uit. Hoe druk de straat 
ook is, met mensen op fietsen, in auto’s of lopend; zonder 
bomen lijkt de straat verlaten. Alsof het alleen nog maar 
een doorgangsgebied is en geen plaats om te blijven.
Ja, in de herfst zijn de bomen ook lastig. De bladeren die 
van de bomen waaien verstoppen dakgoten. Soms maken 
ze het wegdek spiegelglad, vorig jaar maakte ik nog een 
smak met de fiets. Maar ook zonder bladeren geven ze met 
hun grillige vertakkingen levendigheid in de straten van de 
stad.

Een boom is natuurlijk ook gewoon iets dat je praktisch 
kunt gebruiken. Om je kachel mee te stoken. Om meubels 
van te maken of er een houten huis van te bouwen. En ook 
het papier waarop deze woorden gedrukt voor u liggen, is 
gemaakt van hout. Het bankje waarop ik onder de boom zit 
is van hout. Hoewel er tegenwoordig ook veel bankjes zijn 
van gerecycled plastic.

Ook in godsdiensten spelen bomen een rol. 
In het boeddhisme is de bodhiboom een heilige boom. De 
stichter van het geloof, Siddhartha Gautama, zat te medite-
ren onder een boom. Daar bereikte hij de verlichting. Deze 
boom staat in India. Het is nog steeds een pelgrimsplaats, 
waar gelovigen naar toe trekken.
In de islam is de dadelpalm een belangrijke boom, vooral 
vanwege de vruchten.
En in de heilige boeken van jodendom en christendom kom 
je ook veel bomen tegen, vaak is dat de vijgenboom. Een 
situatie van vrede en geluk wordt aangeduid met: zitten 
onder je vijgenboom en wijnstok.

In Psalm 1 in de Bijbel wordt de mens vergeleken met een 
boom. Ik vind dat een mooie gedachte: net als een boom 

beschutting kan geven, kan een mens beschutting bieden 
aan een ander. Hoe belangrijk is het om iemand te hebben 
die je de hand boven het hoofd houdt!

ds Tjalling Huisman 
tjhuisman27@gmail.com

Onder de bomen
Vrienden zijn het, bomen

die gesprekken met je voeren
je gedachten laten gaan

als hun bladeren
het licht laten schommelen.

Het zijn je vrienden, bomen.
Hun schaduw leggen ze
als een arm om je heen

als je alleen wilt zijn
en niet alleen wilt zijn.

Fetze Pijlman

Eén van de dingen die mij opvallen aan de stad Eindhoven is dat er zoveel mooie bomen staan. 
Ik heb nooit de neiging gehad om een boom te gaan knuffelen, zoals sommige mensen schijnen 
te doen. Maar als ik op een bankje onder een boom zit, heb ik wel het gevoel dat ik beschut ben. 
Een boom met een mooi dik bladerdek kan als parasol werken tegen teveel zon, en als paraplu te-
gen de regen. Maar de beschutting gaat verder: het lijkt wel of de boom mij een soort van gezel-
schap biedt. De dichter Fetze Pijlman noemt bomen zelfs vrienden, zie het gedicht hieronder.

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

• Huidverbetering
• Permanente make-up
• Gezichtsbehandelingen
• Microneedling
• Massages
• Harsen

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur
24/7 online afspraak maken

happiness for your skin

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

www.happyskin.nl

Alles voor uwAlles voor uw
schoonheidschoonheid

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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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

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

Protestante kerkdiensten

Kerkdiensten Eindhoven Zuid

Zondag 7 november 10.00 uur  ds. Tjalling Huisman 
Herdenken overledenen
Zondag 14 november 10.00 uur  ds. Tjalling Huisman 
Jeugdkerk
Zondag 21 november 10.00 uur ds. Rachel van Andel
Zondag 28 november 10.00 uur ds. Tjalling Huisman 
Jeugdkerk
Zondag 5 december 10.00 uur ds. Tineke Dronkert

Bezoeken van de kerkdiensten. 
De meeste covid maatregelen zijn opgeheven. Dat bete-
kent dat er weer mensen in de kerk mogen zitten. In de 
kerk kunnen ca 60 personen bij 1,5 m afstand. Er is daarom 
geen QRcode check bij de ingang.  De diensten worden 
ook gestreamd, zodat belangstellenden de dienst ook thuis 
kunnen meemaken.
 • Inschrijven hoeft niet meer. De ervaring leert dat 
mensen uit zichzelf voorzichtig zijn, afstand houden en niet 
massaal komen.
 • We mogen als gemeente weer zingen
 • Niet inschrijven betekent wel dat u bij binnen-
komst te horen kunt krijgen dat de kerk vol is. Dat is nog 
niet voorgekomen.
 • Onlinediensten van de Wijkgemeente-Zuid/Ont-
moetingskerk zijn te volgen via de link op de website www.
pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen

Ontmoeting en gesprek van 25 tot ongeveer 55 jaar
Dit jaar is er een aantal gespreksavonden over de betekenis 
van geloven in je leven van alledag, speciaal voor mensen in 
de leeftijd van 25 tot ongeveer 55 jaar.
De avonden worden in huiskamers gehouden. Data voor 
deze maand zijn: dinsdag 9 en donderdag 25 november.
Als je mee wilt doen: bel, app, mail met Tjalling Huisman 
0615695919/ tjhuisman27@gmail.com

Themavond ‘bewust (geen) vlees en zuivel eten?’
Op dinsdag 23 november om 20.00 uur is er in de Protes-
tantse kerk van Son en Breugel (Zandstraat 26) een avond 
van de Protestantse kerken van Eindhoven en Son over ‘be-
wust (geen) vlees en zuivel eten’. Op veel plaatsen klinkt de 
roep om anders om te gaan met het eten van vlees en zuivel. 

Zo stelt de Europese rekenkamer:
‘Landen van de Europese Unie moeten veel meer doen om 
de consumptie van vlees door hun burgers te beperken. 
Alleen zo kunnen de klimaatdoelen worden gehaald.’ 
‘Ook worden met EU-geld nog steeds campagnes gevoerd 
om vlees en zuivel te promoten. Terwijl het juist anders-
om moet,’ aldus Jindrich Dolezal, een van de leden van de 
rekenkamer.

Uit cijfers in het rapport van de rekenkamer blijkt dat de 
consumptie van vlees en zuivel binnen de EU sinds 2014 
niet is gedaald… Ruim 80 procent van de broeikasgasuit-
stoot van ons eten is afkomstig van dierlijke producten, ter-
wijl die maar een kwart van de dagelijkse calorieën leveren. 
(bron: Volkskrant 21 juni 2021)

Hoe gaan wij om met het eten van vlees? Waarom kiest ie-
mand ervoor om bewust (geen) vlees te eten? Hoe gaat een 
biologische boer hier mee om? Wat beweegt iemand om 
als veganist te leven en dus totaal geen dierlijke producten 
te gebruiken? Wat is het beleid van een supermarkt in het 
aanprijzen van vlees en vleesvervangers?

We maken kennis met de intenties van een veganist, een 
biologische boer en een manager van een grootwinkelbedrijf.
Focus: hoe kan het bewust (geen) vlees en zuivel eten bij-
dragen aan de toekomst van onze aarde?

Opgave kan bij tjhuisman27@gmail.com / 06 15 69 59 19. 
PS. Het is niet nodig je op te geven, maar wel handig voor 
de organisatie.

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.

Gedoopt zijn:
19 september Rafaël Timmermans;
25 september Christiano Beekhuyzen;
2 oktober Djalina van Heertum.

Berckelhof Generaal Cronjéstraat:
Viering om 19.00 uur op de zaterdag voor de eerste en 
derde zondag van de maand.
 
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 tel.nr. 040-2110467  
(Parochiecentrum Sint Joris). Voor meer info:   
www.parochiesintjoris.nl.

Weer meer mensen in de kerk, met ds. Tjalling Huisman als voorganger.
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Tongelre
Verleden en heden

Tongelresestraat
Links het postkantoortje waar leerlingen van de Martinusschool hun spaarbankboekjes van de Zilvervloot 
lieten afstempelen. Foto: uit het archief van Tonny van den Boomen.

Nadat het postkantoortje werd opgeheven heeft er een tijd het echtpaar Van Wijk een groentewinkel gedreven.
Foto: Paul Brans
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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

Adverteerder in de kijker
Mijn naam is Paul van Gemert. Ik ben psychosociaal thera-
peut, mindfulness- en compassietrainer en coach. Ik ben 
getrouwd, heb drie volwassen kinderen en ben de trotse 
opa van drie kleindochters.

En ik ben vooral mens. Met, net als jij wellicht, mijn 
onzekerheden, belemmeringen en eigen aardigheden. In 
mijn eigen voortdurende proces, of zo je wilt zoektocht, 
heb ik geleerd om moeilijkheden en ‘psychische pijn’, ook 
wel genoemd ‘de ongemakken van het leven’ de ruimte te 
geven en te beseffen dat ze bij het leven horen en dus bij 
ieder mens.

In mijn praktijk zie ik cliënten met chronische stressklachten 
en burn-out. Er zijn verschillende fasen die leiden naar deze 
klachten die niet altijd even duidelijk zijn. Ik zet ze daarom 
graag eens op een rijtje. 

1.  Gezonde stress. 
Gezonde stress ontstaat doordat je bijvoorbeeld een 
werktaak op tijd moet afronden, je moet wegspringen 
voor een aansnellende auto of als de visite over een uur 
komt en je huis nog op zijn kop staat. Je herkent zo’n 
stressreactie door bijvoorbeeld een verhoogde hart-
slag, versnelde ademhaling, spierspanning en alertheid. 
Hier is niks mis mee. Je lichaam kan dit ook aan, als het 
tenminste niet te lang duurt en je ook weer voldoende 
momenten van ontspanning hebt.

2.  Chronische stress. 
Stress kan chronisch worden als je jezelf teveel druk 
oplegt. Bijvoorbeeld door langdurig doorwerken, presta-
tiedrang, het altijd goed willen doen of geen nee kunnen 
zeggen. Je stresssysteem kan dan uit balans raken. Klach-
ten kunnen zijn: hoofdpijn, een gejaagd gevoel, piekeren, 
vermoeidheid, slaapproblemen en irreële angst. Ook zijn 
er lichamelijke klachten; bijvoorbeeld nek- en schou-

derklachten, hoofdpijn, buikpijn en rugklachten. Wat ik 
vaak van cliënten hoor is: “ach, een weekendje rust, even 
op vakantie, een avondje uit eten, dan kan ik er weer 
tegenaan”. Voor je gevoel kun je het op deze manier best 
prima volhouden en je bedenkt niet (of je laat het niet 
toe) dat er een moment komt dat het wel eens teveel 
zou kunnen zijn.

3.  Burn-out 
Waarschijnlijk heb je je best gedaan om de eerderge-
noemde signalen met goedbedoelde argumenten voor 
langere tijd te negeren. Je bemerkt dat je opgebrand 
bent. Je kunt je moeilijk concentreren, simpele taken 
lijken teveel, je gaat je afzonderen en ondervindt stem-
mingswisselingen. Kortom je functioneert niet meer en je 
bent emotioneel uitgeput. 

Waar is het mis gegaan? Het is tijd om jezelf en je levenssi-
tuatie te onderzoeken. Om na een herstel te voorkomen dat 
je weer in dezelfde patronen terecht komt, moet je nieuwe 
vaardigheden aanleren om anders met stressvolle situaties 
en omstandigheden om te gaan. Om dit adequaat en funda-
menteel te doen is het belangrijk om hulp te zoeken.
Kortom, maak een pas op de plaats, erken en accepteer dat 
het nu zo is en handel daarnaar. Maak het bespreekbaar, 
neem rust en zoek hulp.

paulvangemert.nl

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

Wintertijd

Nationale 
Natuurwerkdag 2021

Bloembollen voor bijen en vlinders

Werken en klussen in de natuur

Wasverwennerij

Meer informatie 

Vanaf 31 oktober gaat de wintertijd in. We ruimen ons terras op en gaan een uur eerder dicht. Kijk voor actuele openings-
tijden op onze website www.wasven.nl.

 Op zaterdag 6 november doen we weer, in samen-
werking met het Brabants Landschap, mee met de 
nationale natuurwerkdag. We gaan in onze natuurlijke 
omgeving weer lekker aan de slag met een aantal klus-
sen ter bevordering van de biodiversiteit.
 Dit keer werken we op de Hooge Heide, waar we ruim-
te maken voor de struikheide, bijvoorbeeld door het 
verwijderen van Amerikaanse vogelkers en het zeisen 
van gras. We gaan ook wat stukken afplaggen. Door de 
stikstofuitstoot is het behoorlijk aan het vergrassen dat 
moeten we in ieder geval zien te vermijden. 
Langs het spoor knippen we weer de opslag van eik 
terug en halen de vogelkers eruit. Dit doen we speciaal 
voor de pluimvoetbij die daar leeft. Door deze maat-
regel van het afgelopen jaar is de populatie van deze 
solitaire graafbij behoorlijk gegroeid. Dus dat werkt!

Op maandag 8 november gaan we samen 
met de kinderen van Basisschool ‘De Boog’ 

aan de slag om wel 1000 bloembollen te plan-
ten! Velt heeft deze beschikbaar gesteld aan het 

Wasven (en andere gelukkigen) om zo overal de vroege 
bijen en vlinders van gifvrij eten te voorzien. 

Volgend voorjaar zullen de verschillende soorten (krokus, 
narcis, sneeuwroem, blauwe druif, botanische tulp, goud-
look en sierlook) om de beurt omhoog komen en zo de 
rand van de bolakker van kleur en geur voorzien. De eerste 
koninginnenbijen en vlinders kunnen hier in februari/maart 
al nectar en stuifmeel komen halen. En als de bijenvolken 
groter worden volgen ook de werksters. 
 Tot in juli zal de rand van de bolakker bloeien van de bol-
len, daarna verdwijnen ze langzaam weer onder de grond. 
Uiteraard zorgen we ervoor dat de bloembollen gevolgd 
worden door andere soorten in de zomer (klaprozen en 
goudsbloemen bijvoorbeeld), zodat de bijen, vlinders en 
andere insecten ook daarna nog genoeg te eten hebben. 
De verwilderingsbolletjes  komen elk jaar met meer terug, 
waardoor de bloemenzee elk jaar groter (en wilder) wordt. 

Bio-bloembollen hebben tegenwoordig bijna dezelfde prijs 
als de ‘gewone’ bloembollen. Ze zijn kleurrijk en makkelijk 
in de tuin: 1x planten, niet meer naar omkijken en je hebt 
elk jaar meer bloemen in de tuin. Wil je ook deze prachtige 
bollen in je tuin? Meer informatie over bio-bloembollen  

 
vind je o.a. op https://bionext.nl/bloembollen  
en op www.biobol.nl.

Wil je komen kijken naar onze bloembollen-plantactie? 
Check dan onze website www.wasven.nl voor de precieze 
tijd en kom kijken bij de ingang naar het terras van het 
Wasven tegenover de bolakker. 

Elke 2e zaterdag van de maand kun je komen helpen met klussen (timmeren, 
schuren, schilderen e.d.). Samen klussen is namelijk kei-gezellig! Op 13 novem-
ber staat vanaf 9.15 uur de koffie klaar in de kas.
Ook op 20 november zijn er allerlei leuke en nuttige natuurklussen te doen 
rondom de Wasvenboerderij, tijdens de gewone natuurwerkochtend voor 
groot en klein. 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.

 Zoals in de vorige editie al gemeld hebben wij momenteel 
geen avondopenstelling in de Gasterij. Om onze gasten 
toch te laten genieten van de kookkunsten van onze koks 
organiseren we op 19, 20 en 21 november vanaf 17.30 uur 
de Wasverwennerij. 
Het is een verrassingsmenu met producten uit het seizoen, 
van eigen erf, zoveel mogelijk biologisch en groente in de 
hoofdrol (met keuze uit vlees, vis of vegetarisch). Verrassend 
lekker duurzaam dus.  
Uiteraard houden we rekening met allergieën en dieetwen-
sen. U kunt reserveren via de website, per email  
(gasterij@wasven.nl) of telefoon (040-7870707).

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.

Planning activiteiten september

zaterdag 6 november Nationale Natuurwerkdag 9.30 – 14.30 uur

maandag 8 november Bloembollen voor bijen en vlinders

zaterdag 13 november Klusochtend 9.30 – 12.30 uur

vrijdag 19 t/m zondag 21 november Wasverwennerij v.a. 17.30 uur

zaterdag 20 november Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

In aanloop naar de wintermaanden is er genoeg te doen bij het Wasven. Kom lekker in de natuur 
werken bij de natuurwerkochtenden of kom genieten in de Gasterij (met nieuwe openingstijden). 
Van harte welkom bij het Wasven!
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gezond en Wel
Jumpers knee

Rode Kruis district Brabant-Zuidoost

Wanneer u pijn aan de knie heeft kan dat erg lastig zijn. 
U kunt beperkt worden in uw dagelijkse bezigheden, bij-
voorbeeld tijdens uw werk of bij het sporten. Knieklachten 
kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kan het bij-
voorbeeld zijn dat u zich verstapt heeft of dat u op de knie 
gevallen bent. Een andere mogelijkheid voor de oorzaak 
van knieklachten kan overbelasting van het gewricht zijn. 

Dit is het geval bij de ‘Jumper’s knee’.
 Het kniegewricht is de verbinding tussen het boven- en 
onderbeen, het strekken en buigen van het been gebeurt 
met behulp van dit gewricht. De patellapees verbindt de 
bovenbeenspieren via de patella aan het onderbeen. Door-
dat de pees doorgaans erg sterk is, kan het zware belasting 
aan en kan het strekken en buigen van het been zonder 
problemen verlopen. 

De ‘jumpers knee’, wat is het?
De jumpers knee is een blessure die regelmatig voorkomt 
bij sporten als basketbal en volleybal, sporten waarbij veel 
gesprongen wordt. Ook bij hardlopen, voetballen of berg-
wandelen komt de blessure voor. 

Ondanks de sterke aard van het peesweefsel, komt het 
voor dat de patellapees overbelast wordt. Dit kan komen 
door een verstoring in de balans tussen de belasting en de 
belastbaarheid van de pees. Het weefsel vertoont microsco-
pische scheurtjes en irritatie, die leiden tot pijn en stijfheid 
aan de voorzijde van de knie, in het begin zijn de klachten 
voornamelijk aanwezig tijdens zware belasting van het 
gewricht. In een verder stadium van de klacht komen de 

klachten ook bij matige belasting en zelfs in rust voor. 
Naast veel sprongbelasting kunnen spierverkortingen, een 
verminderde romp- en bekkenstabiliteit, afwijkingen in de 
stand van het been of eerdere blessures oorzaken zijn van 
de jumpers knee.

Behandeling en herstel
Om de oorzaak van uw knieklachten vast te stellen, kunt 
u terecht bij de fysiotherapeut. Mocht het bij u inderdaad 
gaan om een jumpers knee, dan is het zaak om voor u een 
gerichte behandeling te vinden, zodat u weer snel klachten-
vrij bent. Samen met uw therapeut gaat u aan de slag met 
gedoseerde rek-, sport-, en stabiliteitsoefeningen en krijgt u 
advies over hoe u verder met de klacht om kunt gaan. 

Heeft u knie- of andere lichamelijke klachten? Neem dan 
contact op met uw fysiotherapeut. 

Jaarlijks raken in Nederland maar liefst 7,6 miljoen mensen 
gewond door een ongeval. Veel van deze ongevallen gebeu-
ren in en om het huis. Het is van belang te weten hoe je dan 
moet handelen.
Het Rode Kruis district Brabant-Zuidoost helpt je graag op 
weg. Meld je aan voor één van de cursussen EHBO/Reanima-

tie uit het gevarieerde cursusaanbod. Deze worden gegeven 
op verschillende locaties in onze regio.

Voor meer informatie kijk op de website https://afdeling.
rodekruis.nl/brabant-zuidoost of stuur een mail naar ehbo.
brabantzuidoost@rodekruis.nl.

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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Verbinding in de Kluizenaarstraat

WIJ WILLEN – WIJ WILLEN WERK – WIJ WILLEN 
WERK – WIJ WILLEN

Op zaterdag 25 september 2021 is een straatfeest georga-
niseerd in de Kluizenaarstraat.   Om 10 uur is de organisatie 
(Paul, Nico, Wietske) begonnen met de opbouw van het 
straatfeest op het garageplein aan de Kluizenaarstraat. 
Iedereen leverde spullen aan zoals tenten, statafel, tuinsets. 
Ook was er voor de kinderen een groot springkussen en een 
tafeltennistafel, waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt. 
Alle ingrediënten voor een gezellig feest waren aanwezig, 
de zon scheen en iedereen had er zin in.
We werden heel goed gesponsord door de Jumbo, waar wij 
natuurlijk erg blij mee waren.  De kosten voor de barbecue 
bleven daardoor voor iedereen betaalbaar. Er waren zo’n 40 
volwassenen en 10 kinderen. Zelfs Annie, de straat-oudste 
van 90, had gezellig meegedaan! We hebben oudhollandse 
spelletjes gedaan en lekker gegeten. In 2022 krijgen we 
weer een nieuwe organisatie, die zich al heeft aangemeld.
Een dag die een mooie verbinding tot stand heeft gebracht 
tussen jong en oud, nieuwe bewoners en kinderen. 

Sinterklaas is weer in het land en de Pieten zijn weer volop 
aan het werk. Gelukkig heeft Sinterklaas heel veel Pieten 
om hem te helpen want als hij alles alleen zou moeten doen 
dan zou hij knettergek worden. Er zijn PakjesPieten, Luister-
Pieten, RommelPieten (gelukkig maar een paar), KliederPie-
ten, BakPieten en niet te vergeten de Schrijf- en PostPieten. 
Alle Pieten hebben het erg druk maar….. de SchrijfPieten 
hebben elk jaar minder werk en daar balen ze van.
Kunnen de kinderen geen brieven meer schrijven of hebben 
ze het veel te druk?

Sinterklaas mist al die zelf geschreven brieven, de geweldi-
ge kleurplaten en die verlanglijstjes. Soms plakken kinderen 
plaatjes bij hun lijstjes zodat PakjesPiet meteen kan zien 
welk cadeautje ze willen. Dat is heel gemakkelijk voor 
CadeauPiet want dan weet hij meteen welk cadeautje hij 
moet laten inpakken. Hij is dan vlug klaar en kan zo heel 
veel kinderen helpen.

Dus kinderen: pak papier, pen, viltstiften en schrijf een brief 
of maak een mooie tekening voor Sinterklaas. Je krijgt altijd 
antwoord van Sinterklaas en SchrijfPiet. Als je goed oplet 
dan zie je al aan de enveloppe dat het post is van Sinter-
klaas. Je kunt je brief/tekening opsturen vanaf 1 november 
tot 1 december.

Wisten jullie dat de mooiste tekeningen en kleurplaten 
opgehangen worden op Sinterklaashof in Nuenen. Daar is 
ook een slaapkamer voor de Sint.
Stuur je post naar:
Sinterklaashof
Postbus 368
Nuenen

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 



46 47

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

Speelgoedbeurs
Zondag 21 november van 11.00 tot 13.00 uur.
Aan de vooravond van de feestdagen, kunnen 
jongens en meisjes tot 15 jaar hun speelgoed 
verkopen. ’t Oude Raadhuis biedt de gelegen-
heid om voor € 1,50 een tafeltje te huren. 
Vanaf 9.00 uur kun je er terecht om alles klaar 
te zetten. De entree is gratis en met uitzon-
dering van handelaren is iedereen welkom. 
Inschrijven: bel of mail ’t Oude Raadhuis.

Kerstknutselen 
Woensdag 15 december gaan de Kreakids 
weer knutselen in ’t Oude Raadhuis.
Ook zin om mee te doen? Dan zijn jullie van 
harte welkom op ’t Oude Raadhuis en wel van 
14.00 tot 15.30 uur. We gaan er een leuke 
middag van maken. ’t Oude Raadhuis nodigt 
jullie uit en daarom is de toegang gratis.
Je moet je wel aanmelden want het is niet leuk 
als we kinderen moeten teleurstellen. Natuur-
lijk mogen jullie je creatie(s) mee naar huis 
nemen.
Aanmelden bij Ood Brans: oodbrans@on.nl
tel: 040-281 42 28/06-83 36 64 02

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
Vrijdag 19 november organiseren we een gezellige 
fi lmavond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur.

We hanteren de volgende regels:
•  Maximaal 40 bezoekers
•  Bij binnenkomst scannen we van iedereen de QR

code. Een QR code op papier, bewijs van vaccina-
tie, bewijs van herstel van corona of een negatieve
sneltest (max 48 uur oud en gratis in te plannen bij:
www.testenvoortoegang.nl) is ook voldoende.

•  Kosten € 2,50 inclusief koffi e of thee met wat lekkers
bij binnenkomst en in de pauze.

•  Na afl oop is de bar ook geopend.
•  Aanmelden kan per direct, uitsluitend per e-mail via

fi lmraadhuis@gmail.com. U ontvangt een bevesti-
ging van uw aanmelding.

’The Magdalene Sisters’ (2002). Ierland, tijdens de 
jaren zestig. Een aantal jonge vrouwen worden omwille 
van hun losbandige leven geplaatst bij de orde van 
de Magdalena Zusters. Daar komen ze onder streng 
toezicht van de nonnen te staan. 

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 4 en 18 november 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. 

Nieuwjaarsreceptie. Gezellig!
Zondag 2 januari 20222 van 14.00 tot 17.00 uur. 
Een goed begin is het halve werk. Het bestuur van 
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis nodigt iedere vrijwil-
liger en buurtbewoner van harte uit om elkaar het 
 allerbeste toe te wensen voor het komende jaar. 
U krijgt 1 consumptiebon aangeboden. De koffi e en 
thee zijn gratis, evenals de hapjes.

Kerstmarkt Tongelre
Zaterdag 11 december van 13.00 tot 17.30 uur.
Inmiddels wijd en zijd bekend, de befaamde Tongelrese 
kerstmarkt.  Deze wordt door het Wasven in samen-
werking met ’t Oude Raadhuis georganiseerd. 
Het evenement vindt plaats in en rondom de pittoreske 
Wasvenboerderij aan de Celebeslaan.

Naaiclubje
Enthousiast naaiclubje zoekt nieuwe leden! 
Wij zijn verre van professionals, maar met behulp van 
elkaar (en soms het internet) komen we meestal een heel 
eind. Naai- en lockmachines zijn aanwezig. 
Elke maandag van 9.30 tot 11.30 uur. 
Kosten € 20,- per maand. 
Inlichtingen: sylringeling@gmail.com.

46 47



48 49

Voorstelling van Carte Blanche in het Parktheater

LOE

Het Bier en Big festival

Op 14 en 15 december presenteert Carte Blanche de nieuwe voorstelling “De koning is dood, 
leve de koning!” Ondanks de beperkingen die het coronavirus veroorzaakten werd er door-
gewerkt en dit resulteerde in de voorstelling “Richard de Derde”, gebaseerd op het gelijkna-
mige stuk van Shakespeare. Voor de komende voorstelling in december vormen ”Richard de 
Derde”, “Hendrik de Vijfde” en “King Lear” de basis voor “De Koning is dood, leve de Koning!”                                            
Deze stukken van Shakespeare gaan over universele thema’s: macht en onmacht, goed en slecht, 
waanzin en liefde, gebrek aan eigenwaarde en de woede naar de samenleving die dat kan ver-
oorzaken. Deze worden dusdanig verbeeld, dat de vaak taalkundige afstand opgeheven wordt.                                                     
Tickets zijn te bestellen bij het Parktheater.

Mijn naam is Loura en ik ben eigenaar van een 
kleine, knusse studio op Sectie-C genaamd 
design by LOE. LOE staat voor Leren, Ontdekken 
en Ervaren. Ik vind het leuk om kennis te delen 
en samen een uitdaging aan te gaan.

Als orthopedagoog en keramist maak ik met veel 
plezier creatief werk met kinderen en jongeren. 
Ook koken, sport en spel zet ik in om kinderen 
te helpen in hun ontwikkeling. Meestal hebben 
ze een hulpvraag, bijvoorbeeld ‘help me praten 
over mijn gevoelens’. Door samen aan de slag te 
gaan met het maken van een tekening of werk-
stuk, ontstaat het gesprek meestal spontaan. 

Naast het werk met kinderen, maak ik ook zelfstandig ontwerpen, geef ik workshops en op ver-
zoek ook kinderfeestjes. Mocht je een keer langs willen komen of op zoek zijn naar hulp en je 
denkt aan mij, stuur dan gerust een mailtje naar info@designbyloe.nl.

Zaterdag 2 oktober vond de veertiende editie van het Bier 
en Big festival plaats op het terrein van sectie C. Het begon 
allemaal op Strijp S waar 12 keer op rij het festival op het 
Ketelplein plaats vond. Vorig jaar was het voor de eerste 
keer op sectie C. In verband met de coronamaatregelen 
konden er toen veel minder bezoekers deelnemen aan het 
evenement. Deze keer overtrof het aantal bezoekers alle 
eerdere edities.    

Ongeveer 2500 mensen bevolken het ruime terrein waar 
je heerlijk kunt ronddwalen. Na het lange coronatijdperk 
hebben veel jonge mensen zin in een feestje.  
Zoals de naam al aangeeft gaat het bij dit festijn om biertjes 
proeven en een lekkere hap eten. Je kunt kiezen uit 180 
soorten bier van dertig nationale en internationale brou-
werijen. Uit Duitsland, België, Ierland en Estland komen de 
buitenlandse bieren. Zelfs bezoekers uit andere Europese 
landen komen op het festival. 

Voor de inwendige mens wordt ook goed gezorgd. Er 
staat o.a. een omgebouwde landbouwmachine “Big-
gie” genaamd, waar een heel varken aan het spit wordt 
geroosterd. Her en der verspreid over het terrein staan 15 
vuurbakken die door de vuurmeester brandende gehouden 
worden. Het is fijn om rond de vuurkorven te zitten en je 
maakt daar makkelijk contact. 
Volgens bezoekers is de sfeer altijd gemoedelijk op dit 
festival. 

De liefhebbers kunnen alvast in hun agenda de datum van 
het de volgende editie noteren: zaterdag 26 maart 2022 is 
Bier & Big weer terug op sectie C. Info en tickets vind je op 
www.bierenbig.com.
 
Ans Verheijen               

Nieuws van
Sectie-C
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T W A A L F H O N D E R D A G D S A T H
E M M E IJ S V R IJ A L I N IJ O R N M E U
R F O A R L S T A R T E N M T R U K W I
U E E R A R R L E B R U E D Y G IJ T A S
G D B S F O A Q U A R I U M P L A N T H
T E E V O O E T A L N L S R E U N A E O
R R S T E C L T A A T E V D K W N I R U
E A N L N R N O N R T I L E A U R T L D
K A E A A E Z U G K R E E Q M R N A A I
K L U L M C U W A I G O U M E U B D T N 
I N R M A E H T A W E I G E R I N G I G
N R O H A Z O T N K C S E A S N A C N G
G C N T K L A B D H T L L A N E H A G P
H A R T S V R I E N D I N Z E T B A A R

De overgebleven letters vormen een AAP

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 november 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 ’Indonesie’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Kris Duin Verheesstraat 15

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

 Pagelaan woordzoeker 
november 2021

AANGAANDE DRAAGTIJD INZETBAAR NUANCE
AHORN EINDPUNT IRREEEL QUICHE
AMOEBE ERESALVO KANTOORTIJD RUINE
AQUARIUMPLANT ERRATA KNOTS SLOTAKTE
ARENA FEDERAAL MORFOLOGIE SMYRNA
ARROGANT GELDELIJK NAMAAK STARTEN
AZALEA GESLACHT NASIBAL TARWEMEEL
BOEMAN GRUTTO NATUURKUNDIG TERUGTREKKING
COMMENTAAR HARTSVRIENDIN NEURON TEWATERLATING
DEURBEL HUISHOUDING NEUSVLEUGEL TWAALFHONDERD
DOMEIN IJSVRIJ NICHT TYPEKAMER  
                                                      ULTIEM
                                                                                                                                               UNANIEM
   VERZWAKT
   WEIGERING
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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


