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Rond ’t Hofke
In een nieuw
jasje!

Foto-impressie

Sectie-C

Regerend Deken

Koningsspelen de Boog en
Meimaandviering Loostraat

Interview met Koen Geerts,
kunstschilder

Installatie Frank Hilt
op 7 mei 2017

Tabaksspeciaalzaak

RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper
Het adres voor al uw rookwaren
Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43
Email: renata@tabaktiefnet.nl

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

Voor al uw bloemen en planten!

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

ANDRÉS

FLOWER CORNER

Ook voor bruiloft- en rouwboeketten
kunt u bij ons terecht!

U bent van harte welkom!
Tongelresestraat 405 • 5642 ND Eindhoven
Telefoon: 040 - 281 54 93 • ﬂowercorner1952@outlook.com

Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven
Voor informatie of het
maken van een
afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078

van de Redactie
Er is een tijd van komen en een tijd
van gaan!
Ja, u moet, denken wij, nu wel twee
keer kijken, want Rond ’t Hofke ziet
er wel héél anders uit, dat is even
wennen. Ons wijkblad heeft een
andere outfit gekregen en dat niet
zonder reden.

Onze werkgroep bestaat uit 11 personen. De maandelijks terugkerende werkzaamheden zijn onder die
personen verdeeld. Zo hebben we
medewerkers die verantwoordelijk
zijn voor de redactie, anderen voor
de bezorging, weer anderen verzor-

gen de lay-out en natuurlijk hebben
we ook een voorzitter, een secretaresse en een penningmeester.
Iedereen heeft een andere taak.
Wat we gemeen hebben is dat we
allen vrijwilligers zijn. Wij doen
het werk met veel plezier en geven
er graag onze vrije tijd aan met het
gevolg dat wij een hechte gezellige
werkgroep hebben waarvan leden
meestal jarenlang lid zijn. Helaas
deze maand wordt een uitzondering, want twee leden van onze
werkgroep gaan ons verlaten. In de
ruim 20 jaar dat we nu samenwerken, zijn ons wel leden ontvallen.
Dat was een heel ander afscheid.
Dat was verdrietig en pijnlijk, dat
kan gebeuren.
Maar nu hebben onze lay-out

dames, Helga Hoogakker en MarieJosé van der Cammen, te kennen
gegeven dat ze weg gaan. Door hun
vertrek is de samenstelling van
onze werkgroep gewijzigd en zijn
er nieuwe leden met nieuwe ideeën
bijgekomen.
Na een inzet van ongeveer 15 jaar
vinden Helga en Marie-José het tijd
worden voor iets anders. Natuurlijk
is dat voor de leden van de werkgroep niet prettig, maar we kunnen
het wel begrijpen, temeer omdat het
lay-out werk niet het meest relaxte
onderdeel van al onze maandelijkse
activiteiten is. Zij hebben al die
jaren moeten zorgen dat de kopie
duidelijk, overzichtelijk en netjes
in het wijkblad komt en tijdig bij de
drukker ligt. 		


Colofon
Rond ’t Hofke is een zelfstandig wijkblad en wordt verspreid in de wijk Oud
Tongelre.
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Bergen Taxi Eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
BERGE

N

Mooi
EigenWens

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

Mooi en

onderhoudsvriendelijk

wens
Maatwerk
Maatwerk naar

persoonlijke

meer dan

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

& traditie

Tabaksspeciaalzaak behaNdeleN
Natuurlijk

Natuurgeneeskundig therapeut
RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Daalakkersweg 22
5641 JA Eindhoven
Telefoon: 06 16654708
Lid BATC, TBN
vergoeding
diverse zorgverzekeringen

henriettetoeter@gmail.com
www.natuurlijkbehandelen.nl

Wij hebben wel de regel dat de
kopie voor de eerste van de maand
binnen moet zijn. Als we ons daar
allen goed aan houden geeft het
geen problemen, maar er komt heel
vaak, als de lay-out van het wijkblad
al klaar is, nog een artikel binnen
dat nog geplaatst moet worden. Dan
moeten zij weer gaan schuiven en
teksten verplaatsen om alles weer
overzichtelijk en geordend in het
blad te krijgen. Dat is niet leuk. Dat
maakt hun werk vaak zo hectisch.
Al die jaren hebben zij dat perfect
gedaan. Wij konden altijd een
beroep op hen doen en de lay-out
was bij hen in goede handen, wij
konden van hen op aan. Marie-José
en Helga waren zo vertrouwd. Wij

zullen ze missen! Ons rest nu alleen
nog hen van harte te bedanken, niet
alleen voor het vele werk dat zij voor
het wijkblad verricht hebben maar
zeker ook voor de jarenlange prettige samenwerking en wij wensen
hen alle goeds en veel succes toe
voor de toekomst!

Wij zijn heel blij dat Tanja Kole en
Paul Kemper de lay-out van ons
blad nu overgenomen hebben, daardoor ziet het er nu heel anders uit.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie!
Voordat u nu verder leest: de 22e
inzamelingsactie was weer een
succes. De voorlopige opbrengst bedraagt 2 6605,68. U heeft ons niet
teleurgesteld. We hadden het kunnen weten. Jaarlijks is de opbrengst
van de inzameling voor ons een
teken dat u het wijkblad waardeert.
U moedigt ons daardoor weer aan
om op de ingeslagen weg door te
gaan, dus lezers bedankt voor uw
bijdrage en bezorg(st)ers voor jullie
onvermoeibare inzet.

Grootse Kringgildedag op 5 juni 2017 in Evoluon
Toegang gratis
Op Tweede Pinksterdag
- maandag 5 juni 2017 organiseren de Kempische
gilden een groots
gildefeest in en rondom het
Evoluon. U bent van harte
welkom om dit festijn van
dichtbij te mee te maken.

Iconische locatie - Openhuis
Als locatie hebben we in 2017
gekozen voor het Evoluon. Het
Evoluon staat midden in de
Kempen en staat symbool voor
innovatie in Zuidoost Brabant.
Deze innovatie willen wij ook
brengen tijdens de Kringgildedag
waarin we diverse verenigingen
hebben uitgenodigd om zich te
Kringgildedagen
presenteren naar het publiek.
Jaarlijks komen onze gilden
Naast de gildeactiviteiten is er
uit Kring Kempenland bijeen.
muziek, kinderspelen, oldtimers
In gildevriendschap worden er
en foodtruck. Ook zullen de burgetraditionele spelen georganiseerd meesters van Kempenland strijden
in geweer- en kruisboogschieten,
om het burgemeesterskruis met
vendelen, trommen, bazuinblazen, het geweerschieten.
standaardrijden etc. De massale
opmars van zo’n 1500 kleurrijke
Vanaf 12.00 uur de optocht vanuit
broeders en zusters en de gildeJacob Oppenheimstraat naar het
tentoonstellingen zijn vermaard.
Evoluon.
Vele gildebroeders en – zusters
nemen deel aan deze wedstrijOm 13.30 uur schieten tussen de
den die door vele toeschouwers
burgemeesters van Kempenland.
worden aanschouwd. Bij deze
En daarna aanvang wedstrijden,
Kringgildedag zijn tevens de Ton- muziek, foodtrucks, oldtimers en
gelrese gilden, Sint-Martinus en
kinderactiviteiten, bezichtiging
Sint-Catharina, aanwezig.
Evoluon en Huis van de Toekomst.

Wij hopen de bewoners van
Tongelre er allemaal te treffen,
op 5 juni 2017 in en rondom het
Evoluon.
Namens de Stichting Kringgildedag
Kempenland (SKK)
Henri van Hout
voorzitter
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de Wisselpen
Mij is deze keer gevraagd de wisselpen ter hand te nemen.
Nu ben ik van nature een prater, geen schrijver, dus had ik
liever een zeepkist gebruikt om u allen toe te spreken. Maar
goed, beloofd is beloofd en dus de pen opgepakt.

sectoren gedaan die mogelijk zijn.
In een heel ver verleden ben ik begonnen met een studie Franse Taal
en Letterkunde aan de Sorbonne in
Parijs. Bij terugkeer in Nederland
bleek dat ik alleen als leraar voor
een paar kleine dingetjes nog. Nu
de klas kon staan. Aangezien ik uit
we klaar zijn, gaan we het dus vereen onderwijsgezin afkomstig ben
kopen. Niet omdat het niet bevalt,
voelde ik daar dus niets voor. Dat
zeker niet, maar na pensionering
vereiste dat ik er nog een studie bij
van mijn persoon, ik mag nog vier
ging doen, te weten Economie. In
jaar, zijn de plannen om naar het
die jaren ben ik ook begonnen met
buitenland te verkassen. Het is
werken. Eerst bij de TROS Radio,
de bedoeling om naar Bretagne te
maar dat was meer een hobby. Ik
gaan. Wij houden allebei van het
zei in het begin al dat ik meer een
Bretonse land, de mensen, de zee,
prater was en dat kwam daar wel
de cider en de crêpes. Ook de rust
en ruimte spreekt ons aan. We heb- goed uit. Na mijn studie ben ik
ben dus geen haast met de verkoop, achtereenvolgens sales manager bij
maar het leek ons wel verstandig nu een fietsenfabriek, accountmanager
alvast een balletje op de markt op te bij een uitgeverij en consultant bij
een adviesbureau geweest waarna
gooien. Je weet nooit hoe lang iets
Mijn naam is Jacob Riepe en woon kan duren. Mocht het snel verkocht ik dus bestuurder werd bij de vakworden, dan zoeken we naar een tij- bond. Dat laatste is veruit de leuksinds 2004 aan de Wolvendijk
delijke oplossing. Een andere reden ste baan in mijn carrière. Dat kan
143a samen met Ilonka
bijna niet anders, want dat is ook de
voor verkoop is het feit dat we een
Trommelen.
baan die ik het langst doe, namezeilboot in Blankenberge (België)
hebben liggen waar we allebei graag lijk 28 jaar. Het feit dat je direct
Wij woonden daarvoor in Nuenen
naar toe gaan. We houden van (zee) wat kunt betekenen voor mensen,
en kwamen regelmatig langs het
kunt helpen en zorgen voor goede
zeilen en gebruiken veel van onze
huis dat toen te koop stond. „Dat
arbeidsomstandigheden, is mooi.
vrije tijd om die hobby uit te oefeis ons huis” zei Ilonka dan. Toen
nen. Met een groot huis heb je nog Ik ben dan ook in de gelukkige omdacht ik, als je dat zo vaak zegt,
standigheid dat ik, nog steeds, met
moet het ook gebeuren. We hebben verplichtingen ten aanzien van onderhoud waarbij de tuin ook een rol plezier mijn werk kan doen en blij
er werk van gemaakt en tot ons
ben om dat werk uit te oefenen. Dat
groot genoegen is het ook allemaal speelt natuurlijk. Zolang het fysiek
nog gaat, willen we graag profiteren is niet iedereen gegeven, dus daar
rond gekomen. Vanaf het prille
ben ik dankbaar voor. Ik hoop dat ik
van de mogelijkheid om te zeilen
begin zijn wij hartelijk ontvangen
een beetje heb kunnen uittekenen
waarbij de reizen variëren van een
door de buurtbewoners die altijd
wie ik ben en wie er dus bij u in de
rondje voor de kust tot langere
klaarstonden om te helpen. Nog
trips naar Noorwegen, Engeland en buurt woont.
steeds trouwens. We hebben het
Frankrijk. Zoals gezegd mag ik nog
huis vooral naar Ilonka’s ideeën
vier jaar mijn werk doen, dus ben ik Graag geef ik de wisselpen door aan
verbouwd. Domweg omdat zij veel
Tanja Kole
nog wel gebonden aan het Nedermeer ruimtelijk inzicht heeft dan
ik en daarnaast ook nog creatief is. landse land. Ik werk als bestuurder
De verdeling was dus snel gemaakt, bij de vakbond CNV waarbij mijn
Ilonka bedacht en ik deed het lompe huidige taken liggen bij Overheid en
Publieke Diensten. Hiervoor werkte
werk waarbij, eerlijk is eerlijk,
ik voor de sector Zorg en Welzijn en
Ilonka ook wat dat betreft haar
daarvoor heb ik geloof ik alle andere
vrouwtje stond. Nu is het bijna af,
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de Tongelrese
Keuken
Een pittig gerecht voor de lunch of met rijst een
heerlijke maaltijd.

Vlammende eieren
Ingrediënten voor 4-6 personen
* 2 el olijfolie
* 1 kleine ui, gesnipperd
* 1 kleine rode paprika in stukjes
* 1 tl fijngehakte Spaanse peper
* 1 blik tomaten fijngemaakt of tomatenstukjes van
440 gram
* 2 el tomatenpuree
* 6 eieren, klein
* 12 dunne plakken pikante salami of chorizo
* 2 el vers gehakte peterselie

2 Tomatenmengsel in een lage ovenschotel doen. Druk
met de bolle kant van een soeplepel zes kuiltjes in het
mengsel voor de eieren.
Breek voorzichtig in elk kuiltje een ei.
3 Dek het mengsel af met salami.
Bereidingswijze
20-30 minuten bakken tot de eiwitten gestold zijn
1Verwarm de oven voor op 160°C.
maar de dooier nog zacht is.
Olie in een middelgrote pan verhitten, ui toevoegen en
4 Bestrooien met de gehakte peterselie en direct
op een matig vuur zacht en goudbruin bakken.
opdienen.
Paprika en Spaanse peper toevoegen en 2-3 minuten
Zonder salami ook een mooi vegetarisch gerecht.
meebakken.
Tomatenstukjes en tomatenpuree erbij doen en
zonder deksel op de pan op een laag vuur 10 minuten Eet smakelijk,
Clasine Batenburg en Jack Hanssen
bakken. Af en toe roeren.

Techniekclub voor meiden!
Gratis proefles
op donderdag 1 juni
Ben je handig en nieuwsgierig?
Vind je het leuk om mooie dingen
te ontwerpen? Dan is dit echt iets
voor jou. We starten in het najaar,
maar doe alvast eens mee met
een gratis proefles. Deze club is
speciaal voor meiden uit groep 6,
7 en 8 van de basisschool.
Wat gaan we doen?
Ben je gek op constructies, batterijen en lampjes? Zie jij kunst in
afvalmaterialen? Of wil je wel eens
experimenteren met zelf papier

maken en druktechnieken? Dan is
deze cursus echt iets voor jou!
We combineren techniek met
creativiteit en gezelligheid.
Waar en wanneer?
Gratis kennismaken op donderdag
1 juni van 18.30 - 20.00 uur in
het Oude Raadhuis.
Je ontwerpt een technisch beestje
om mee naar huis te nemen.
Neem je vriendin, zus of buurmeisje mee!
De techniekclub staat onder leiding van Brigitte en Tineke,
allebei ervaren in het geven van

creatieve en technische workshops
aan kinderen. De cursus start in
het najaar van 2017.
Iets voor jou? Kom langs voor een
proefles!
Meedoen? Stuur een mailtje naar
tineke.koeneman@gmail.com
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk
Zijn jullie op zoek naar kinderopvang:
Rust, dezelfde omgeving als thuis,
Structuur, altijd dezelfde begeleiders,
Kennis, professionele opvoeders,
Kleinschalig, één verticale groep,
dan zijn jullie van harte welkom.
Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064
Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Jouw Haar is Onze Passie

Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Profiteer nu van

extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs
Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

in gesprek met...
Bart Schipperheijn
Met ingang van 1 mei 2017 is op ’t Hofke Schipperheijn &
Partners gevestigd, voorheen zat hier apotheek Batenburg.
Het bedrijf is een onafhankelijk assurantiekantoor en
begeleidt en adviseert op het gebied van verzekeringen,
hypotheken en financiële diensten.
Tot 1 mei waren ze ruim 11 jaar
gevestigd in een pand aan de Fuutlaan. Daar maak ik kennis met Bart
Schipperheijn, de eigenaar van het
bedrijf. Bij binnenkomst zie je al dat
het voor Bart en zijn acht medewerkers krap bemeten is. Dossiers
staan overal en iedere ruimte is
bezet. Het gebouw oogt gezellig en
informeel, maar het is echt te klein
en ook bouwkundig voldoet het niet
meer aan de eisen van deze tijd;
slechte isolatie en ook de vloeren
zijn niet overal even betrouwbaar
meer.
Bart woont in Beek en Donk en
passeerde regelmatig op weg van en
naar huis de leegstaande apotheek
van Paul en Clasine Batenburg. Na
bezichtiging was de keuze gauw

gemaakt. Deze ruimte was eenvoudig aan te passen aan de wensen
van de nieuwe gebruiker. Royale
overlegruimtes op de begane grond
en een grote kelder die ideaal is
voor de opslag van allerlei dossiers.
Want ondanks het gebruik van
digitale media blijft er nog genoeg
papier over.
Bart is al zo’n 25 jaar actief in de
financiële wereld. Begonnen bij de
Rabobank, daarna werkzaam als
assurantietussenpersoon is hij nu
al 11 jaar zelfstandig ondernemer.
Het bedrijf is ondertussen flink
gegroeid. Naast de ruimte aan
’t Hofke is er nog een kleine dependance in Tilburg.
De eisen die vandaag de dag aan
financiële dienstverlening gesteld

worden zijn hoog. Zo moeten alle
medewerkers iedere twee jaar opnieuw examen doen. De Autoriteit
Financiële Markten (A.F.M.) verleent
uiteindelijk de vergunning. Het
spreekt vanzelf dat Schipperheijn &
Partners aan alle eisen voldoet.
Gevraagd waarin Schipperheijn
& Partners zich onderscheidt van
andere kantoren is Bart heel stellig.
„We zijn een ouderwets assurantiekantoor.” Het begint al met de
telefoon die gewoon aangenomen
wordt in plaats van een reeks
keuzetoetsen vooraf. Daarnaast
wordt er werk op maat geleverd.
De website is duidelijk en biedt de
mensen die daar de voorkeur aan
geven volop mogelijkheden zaken
online te regelen, maar een persoonlijke afspraak op kantoor is ook
mogelijk, „we hechten veel waarde
aan service”. Het nieuwe wordt
op een goede manier gekoppeld
aan het vertrouwde. „We hebben
een zeer gevarieerde klantenkring,
die bestaat uit zowel zakelijke als
particuliere klanten en ze krijgen
allemaal de service die ze nodig
hebben.”
We wensen Schipperheijn & Partners een goede toekomst in ons
mooie Tongelre.
Jos de Greef

Contact
’t Hofke 8
5641 AL Eindhoven
Telefoon: 040-212 08 88
Fax: 040-212 65 25
Mobiel: 06-51074395
info@schipperheijnenpartners.nl
www.schipperheijnenpartners.nl
Het team van Schipperheijn&Partners
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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!

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

Tongelrese
Natuurwijzer
Elke keer vraag ik me af, waar ik dit keer weer eens over zal
schrijven van wat er zich afspeelt in de Tongelrese natuur.
Wat is weer leuk en interessant om te vertellen?
Dit keer kom ik weer eens terug op de uilen van Tongelre.
Er wonen in onze omgeving bosuilen, kerkuilen en tot 2
jaar terug nog steenuilen, helaas moeten we het sindsdien
zonder deze prachtige beesten doen.
naar een meneer in Groningen.
Deze goede man, een specialist,
pluist de inhoud uit en legt de botjes van de muizen soort bij soort.
Uiteindelijk, als de hele inhoud uit
de emmer is ’ontmanteld’, zijn er
uit de nestkasten van de kerkuilen
uit het Tongelrese buitengebied in
totaal 156 muizen geteld!
Er zaten huisspitsmuizen, rosse
woelmuizen , veldmuizen, aardmuizen, dwergspitsmuizen,
ondergrondse woelmuizen en een
huismuis tussen.
Jonge kerkuilen

Jonge kerkuilen bij de Loovelden
Allemaal wonend in het buitengebied, maar sommigen ’s nachts ook
jagend in onze stedelijke tuinen.
Om de kerkuilen gaat het nu,
vooral over wat ze allemaal eten.
De zoogdiervereniging doet daar
onderzoek naar. Over hetgeen de
kerkuilen allemaal eten, gaat het bij
het onderzoek voornamelijk om de
waterspitsmuis.
De kerkuil wordt namelijk gebruikt
om te kijken waar de waterspitsmuis voorkomt. Aan de hand van
het uitpluizen van braakballen, de
zogenaamde uilenballen, kun je
onderzoek doen naar wat de uil allemaal op het menu heeft staan.
Afgelopen winter heb ik de inhoud
van een Tongelrese kerkuilenkast,
via een natuurcollega, opgestuurd

Waterspitsmuis
Maar zoals gezegd, het onderzoek
richt zich voornamelijk op de aanwezigheid van waterspitsmuizen en
jawel hoor, de botjes van één wa-

terspitsmuis werden ook gevonden
tussen al die andere botjes.
Dat betekent dat in het stroomgebied van de Kleine Dommel de
zeldzame waterspitsmuis leeft, op
die ene na dan. Het zijn insecteneters die zeer zeldzaam en natuurlijk beschermd zijn. In 2015 vond
men de restanten van twee waterspitsmuizen. Er is ook gekeken naar
de ondergrondse woelmuis, dat is
de kleinste in zijn soort en ook vrij
zeldzaam. Daar werden van 4 stuks
de restanten van gevonden.
Slim toch, dat je met behulp van
de kerkuil de soorten en aantallen
muizen kunt monitoren.
Natuurlijk zou je dit jaren achter
elkaar moeten doen, juist dan krijg
je een goed beeld van de muizensoorten die er leven en ook van de
grootte van de populaties.
Nu weet je ook dat er nog meer
soorten muizen zijn dan je altijd
had gedacht.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Waterspitsmuis
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Tuintip van mei:
Buxusperikelen

blad, waardoor er van het bladskelet slechts een vliesje
overblijft. De rupsen zijn het hele groeiseizoen in de
buxusstruik te vinden en overwinteren goed verstopt
in een spinselnest. Om de buxusmot te bestrijden
zijn herhaalde behandelingen het meest effectief. De
rupsen kunt u behandelen met Spruzit of een andere
insectenbestrijder. De volwassen mot kunt u wegvangen met een feromonenval. Dit werkt vooral preventief.

Door Jeroen Soontiëns

De buxus is een tuinplant die het de laatste jaren behoorlijk te verduren heeft. Uit andere werelddelen zijn
er verschillende ziektes en plaaginsecten overgewaaid
waar de buxus gevoelig voor is. Omdat er in zoveel
tuinen buxusplanten te vinden zijn gaat de verspreiding
Verkleurend blad
hiervan soms razendsnel. U kunt de schade beperken
Naast bovenstaande aantastingen hebben sommige
door tijdig maatregelen te nemen.
buxushagen last van een gele of bruine verkleuring. Dit
kan duiden op een verzuurde bodem of een gebrek aan
Buxusschimmel
stikstof. Dit probleem kunt u eenvoudig verhelpen door
Er zijn twee soorten schimmelziektes die bij buxuskalk te strooien en een stikstofrijke meststof, zoals een
struiken zorgen voor afvallend blad en afstervende
speciale buxusmest. Doe dit tweemaal per seizoen om
delen. Deze schimmels verspreiden zich vooral bij
vochtige weersomstandigheden en kunnen ook worden de struiken optimaal in conditie te houden..
overgebracht door snoeigereedschap. Let er dus op dat
u uw heggenschaar e.d. goed schoonmaakt, voor en
na het knippen van uw buxussen. Heeft de schimmel
eenmaal toegeslagen, dan ontstaan er bruine of zwarte
plekken op de bladeren, die na verloop van tijd afvallen.
U kunt de buxusschimmel behandelen met het middel
Topbuxus.
Buxusmot
Dit voorjaar is voor het eerst de buxusmot gesignaleerd in Eindhoven. Deze mot legt eitjes op de takken,
waarna de rupsen van het blad gaan eten. Hagen en
blokken van buxus krijgen zo een verfomfaaid uiterlijk. De jonge rupsen schrapen het bladmoes van het

Dahliaclub St. Martinus Tongelre
Even een verslagje over de stand
van zaken van de
dahliatuin.
Het is nu eind
mei en onze tuin
is weer voor 95%
beplant met dahlia’s, ondanks het
slechte voorjaar van vorig jaar,
waarin heel veel knollen waren
verrot. Tevens heeft schimmelvorming tijdens de winter de knollen
ook geen goed gedaan.
Ons oudste lid, 86 jaar, heeft van
de nog gezonde knollen 1000
stuks jonge plantjes gestekt.
Dit is echt een heel knappe pres12

tatie, je moet hier heel veel geduld
bij hebben. Wij zijn er ook heel erg
blij mee.
Deze jonge plantjes zijn na de ijsheiligen geplant,en zullen dit jaar
nog prachtig bloeien.
En elke zomer wordt er weer een
gezonde knol gevormd waar de
club weer mee verder kan.
Nu is het wachten op de bloemen.
Bestuur dahliaclub
St. Martinus

nieuwe wijkagent
’t Hofke/Koudenhoven
Ook kunt u via www.politie.nl een contactformulier
insturen via mijn foto die daar staat afgebeeld.
Verder kan ik u nog vertellen dat de politie druk doende
is om de vacature van wijkagent voor de wijk Geestenberg snel in te vullen. Op dit moment kunnen de
bewoners van Geestenberg terecht bij de drie huidige
wijkagenten in Tongelre: Frans Meeuwsen, Peter
Mijn voorganger was John Meeuwsen en ondergetekende, Ronald van den Heuvel.
van Hoppe; hij is inmiddels werkzaam in Tilburg. Wijkagent van politie
Heel kort was er sprake
De wijkagent van politie wordt gezien als de spil in de
van dat er twee andere
wijk. De wijkagent wordt ook vaak ’de oren en ogen’
wijkagenten, Dennis Kastelijn en Mirjam van de Vorst, van de wijk genoemd. De wijkagent is veelvuldig in de
de wijken ’t Hofke / Koudenhoven en Geestenberg zou- wijk aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar. Binnen
den gaan overnemen, echter er bleken andere keuzes te het politiekorps is afgesproken dat een wijkagent 80%
zijn gemaakt.
van zijn werkzaamheden beschikbaar moet zijn voor
Eén van de vacatures wordt nu door mij ingevuld en
zijn of haar wijk.
betreft de wijken ’t Hofke en Koudenhoven; met veel
Ook als de wijkagent niet zichtbaar is in de wijk, houdt
energie en plezier ben ik hier aan begonnen. Ik heb
hij zich achter de schermen bezig met zijn wijk. Denk
reeds enkele ketenpartners gesproken en zal snel ook
hierbij aan overleggen met betrekking tot overlast in de
met anderen in gesprek gaan.
wijk, het opmaken van werkplannen ten behoeve van
Ik werk intussen 21 jaar bij de politie en heb in deze
de wijk, het beantwoorden van mails en terugbelverjaren veel verschillende functies bekleed zowel in
zoeken uit de wijk, het onderhouden van contacten met
uniform als in burger (rechercheur). De laatste 3½ jaar ketenpartners, etcetera.
was ik werkzaam als wijkagent in de wijk DoornakDe wijkagent werkt verder mee aan een deel van de
kers – Tongelrese Akkers. Samen met de bewoners en
avond- en nachtdiensten voor de gehele regio. Wijkketenpartners heb ik aldaar kunnen zorgen voor een
agenten werken ook een aantal weekenden, waardoor
daling van de criminaliteitscijfers en een goede sfeer
men in de week minder in de wijk zal zijn. Het is dus
waardoor bewoners trots kunnen zijn op hun wijk.
logisch dat hij of zij niet altijd direct aanspreekbaar of
Dat laatste is wat ik ook in ’t Hofke en Koudenhoven
bereikbaar is.
wil gaan bereiken. Samen met bewoners en ketenpart- De wijkagent werkt veelvuldig samen met ketenpartners wil ik ervoor zorgen dat iedereen met heel veel
ners, waaronder gemeente Eindhoven, woningcoöperaplezier en trots kan wonen in ’t Hofke en Koudenhoties en WIJeindhoven; tevens heeft hij/zij contact met
ven. Tevens hoop ik dat we de criminaliteitscijfers ver- buurtpreventie- en leefbaarheidsteams.
der kunnen verbeteren. Ik heb er in elk geval veel zin in Ik hoop op een prettige samenwerking en hoop u snel
en zal de komende tijd steeds vaker in het straatbeeld
eens in de wijk tegen te komen om persoonlijk kennis
te zien zijn. Mocht u vragen hebben of me gewoon eens met u te maken.
willen spreken dan kan dat uiteraard.
Ik ben te bereiken via 0900-8844
Met vriendelijke groeten,
of ronald.van.den.heuvel@politie.nl.
Ronald van den Heuvel
Graag wil ik me via deze
weg voorstellen. Mijn
naam is Ronald van den
Heuvel en op 10 april
2017 ben ik gestart als
wijkagent van uw wijk.

Spreekuur/contact wijkagent
Wilt u contact met de wijkagent? Iedere 1e maandag van de maand is er
spreekuur in ’t Oude Raadhuis tussen 18:30-19:00 uur.
Daarnaast kunt u de nieuwe wijkagenten bereiken via:
Ronald van de Heuvel 0900-8844 of via ronald.van.den.heuvel@politie.nl
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Ik BIed u topkwalIteIt tegen de laagste prIjs
Ik traIn doorlopend de nIeuwste stIjlen
tot zIens BIj tradItIons kappers

onze prijzen
wassen - knIppen - drogen 30 mIn*

” 16,00

wassen - föhnen / watergolf 45 mIn*

” 20,00

kleuren InCl. hIghlIghts - drogen - kort haar 90 mIn*

” 27,00

kleuren InCl. hIghlIghts - drogen - lang haar 90 mIn*

” 33,00

wassen - knIppen - föhnen / watergolf 60 mIn*

” 33,00

folIe / Coupe soleIl / kamstraInen - drogen 120 mIn*

” 37,00

kleuren - knIppen InCl. hIghlIghts - kort haar 120 mIn*

” 43,00

kleuren - knIppen InCl. hIghlIghts - lang haar 120 mIn*

” 47,00

folIe / Coupe soleIl / kamstraInen - knIppen 120 mIn*

” 53,00

permanenten - knIppen - föhnen 120 mIn*

” 53,00

woensdagmIddag kIndermIddag knIppen t/m 30 mIn*

” 13,50

* BIj BenaderIng de tIjd dIe we graag aan uw kapsel Besteden
prIjzen van toepassIng In één BehandelIng volstaat

pagelaan 7 I 5641 CB eIndhoven I tel 040-2813679 I www.tradItIons.nl

solo-tentoonstelling van
Marti de Greef
SOLO-TENTOONSTELLING
Tongelrese kunstenaar Marti de
Greef in BEELDENGALERIJ HET
DEPOT, locatie Villa Hinkeloord in
Wageningen.
Opening zondag 4 juni 2017,
1e Pinksterdag, om 14.30 uur.
De beeldhouwer Marti de Greef
hoeven we niet meer voor te stellen
in Tongelre.
Veel inwoners hebben al meerdere keren zijn atelier bezocht op
’t Hofke en kennis gemaakt met
hem en zijn beelden tijdens de jaarlijkse Atelierroute van Eindhoven en
omgeving.
Graag willen wij even Beeldengalerij
Het Depot aan u voorstellen. Een
klein uurtje rijden van Eindhoven,
in Wageningen, vindt u de beeldengalerij op 2 locaties met elk een
prachtig arboretum.
De 1e locatie is de museale Villa
Hinkeloord, met een permanente
tentoonstelling van de Nederlandse
beeldhouwster Eja Siepman van den
Berg, en in de moderne aanbouw
wisselende tentoonstellingen van

Amphora

locatie van Beeldengalerij Het Depot
met een museumwinkel, waar o.a.
de eerder verschenen monografie
en brochure van Marti de Greef
verkrijgbaar zijn, en een restaurant
voor een lunch of kopje koffie. Hier
is de vaste en gedeeltelijk wisselende collectie van internationale
beeldhouwers te bezichtigen, waaronder ook een 8-tal beelden van
Marti de Greef die door de stichting
zijn aangekocht.
EEN BEZOEK ZEKER WAARD!
Het geheel is rolstoelvriendelijk en
GRATIS te bezoeken.
Locatie 1 Villa Hinkeloord
Generaal Foulkesweg 64
6703 BV Wageningen
Locatie 2 Beeldengalerij
Het Depot Arboretumlaan 4
6703 BD Wageningen
www.hetdepot.nl
www.martidegreef.nl

hedendaagse beeldhouwers.
Van 4 juni 2017 t/m 28 januari
2018 exposeert Marti de Greef hier
zijn meest recente werk in brons,
aluminium, hout en porselein.
Aan de overkant bevindt zich de 2e

Multiplaymate

Het model
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Sectie-C
in het Nieuws
Gesprek met Koen Geerts, schilder
door Frank de Greef

gebouw hebben wel veel licht maar
daar is het ’s zomers zo heet dat ze
wegdrijven van de hitte. Bovendien
kom ik hier toch meestal ’s avonds,
na m’n werk.” Koen werkt parttime
in de ICT als systeembeheerder
bij boomkwekerij Van den Berk in
Sint-Oedenrode, waar grote bomen
worden gekweekt, „dus wat dat
betreft zit ik daar op mijn plek.”
Als we goed en wel aan de praat
zijn valt me een achtergrondgeluid
op. „Is dat muziek?” vraag ik een
beetje lomp. „Ja,” zegt Koen, „Niels
Fraam” (wat je bij nader inzien
Koen Geerts, zelfportret schrijft als Nils Frahm). Als ik er
wat beter naar luister, zeg ik: „Doet
me denken aan Simeon ten Holt
Zijn atelier ligt één hoog in hal 6.
(u weet wel, van de revolutionaire
Het heeft slechts één hoog, matglazen raam. Niet ideaal voor een herhaalcompositie Canto Ostikunstenaar, lijkt mij, laat staan een nato).” „Nou, als je van Simeon ten
Holt houdt, vind je dit ook mooi. Zal
schilder, want die hebben toch
ik ’m maar afzetten?” Ik zet mijn
veel licht nodig?
„Ja klopt,” zegt Koen, „maar TL-bal- voicerecorder aan.
ken geven ook veel licht en ik heb ’t
hier verder prima naar mijn zin. De Ik denk dat je wel kunt zeggen
mensen aan de andere kant van het dat Koen gefascineerd is door drie

Eind van de dag, 2017 (Jan van Eyckgracht)
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Drie berken in wintermorgenzon, 2016

dingen: verf, licht en landschappen.
Hij is iemand die zich voortdurend
bewust is van de omgeving en constant een open oog heeft voor mooie
dingen. Dat kan gewoon een boom
zijn die op dat moment toevallig net
goed in het blad zit, of in de bloei,
en waar op dat moment toevallig net
het licht goed op schijnt. Ook al staat
die boom eenzaam tussen auto’s op
een verder niet erg inspirerend parkeerterrein van een ziekenhuis. Koen
heeft, zoals bijna iedereen tegenwoordig, altijd een camera bij zich in
de vorm van een smartphone, maar
hij heeft inderdaad ook vaak nog een
apart fototoestel bij zich. En maakt
dan een foto van zo’n boom.

Herfstwandeling, 2017 (Genoenhuis geldrop)

Rode Prunus in park, 2016 (Stadswandelpark)

Hij schildert zijn landschappen
voornamelijk vanaf foto’s, een van de
redenen waarom het geen bezwaar is
dat zijn atelier weinig direct zonlicht
heeft. Veel van zijn landschappen
zijn geïnspireerd door Eindhoven en
omgeving, met beelden uit de Genneper parken, het Stadswandelpark,
het Bonifatiuspark, de Karpendonkse
Plas en de Jan van Eyckgracht.

„Wat doet verf op een doek?”
Maar Koen doet meer. Hij is, kort
door de bocht, gefascineerd door
wat verf op een doek doet. Je zou
denken dat hij dus een enorm fan
is van Karel Appel, want die smeet
met verf alsof het niks was, maar dat
valt nogal mee. Als hij zou moeten
kiezen tussen de huwelijksportretten
van Rembrandts Marten & Oopjen
uit 1634 - waar Nederland en Frank-

rijk vorig jaar tezamen een dikke 160
miljoen euro voor hebben uitgetrokken - en een moderne Appel, kijkt
hij net zo lief naar Rembrandt. Mede
doordat hij gefascineerd is door de
diepte die Rembrandt met verf wist
te bereiken. Waarbij je het begrip
’diepte’ vrij letterlijk moet nemen
bij Koen. Als ondergrond voor zijn
schilderijen gebruikt hij namelijk
niet alleen het gewone linnen maar
ook (al dan niet) geplastificeerde
spaanplaat. En niet alleen gebruikt
hij naast verf ook graffiti-pennen en
spuitbussen, hij brengt ook letterlijk
diepte aan door lijnen te accentueren
met behulp van op elkaar geplakte
laagjes van het gewone, papieren
schildersplakband waar u en ik het
glas mee afplakken als we een raamkozijn gaan schilderen, of door met
een guts de ondergrond daadwerkelijk uit te diepen. Waardoor niet alleen de structuur van het spaanplaat
(of welke ondergrond dan ook) een
rol gaat spelen in zijn schilderijen,
maar ook de diepte zelf.
Voor meer informatie over Koen
(een geboren Helmonder), zijn werk
en opleiding kunt u kijken op zijn
website: www.koengeerts.nl.
In hal 14 is inmiddels de laatste
hand gelegd aan Club-C, een grote
expositieruimte waar ook lezingen
en seminars gegeven gaan worden.
Na de openingstentoonstelling komt
daar een expositie van het werk van
Koen Geerts. Het precieze tijdstip is
nog niet bekend, maar het zal ergens
in de zomer zijn. In ieder geval vóór
de Dutch Design Week, die dit jaar
wordt gehouden van 21 t/m 29
oktober.
Koen Geerts
portretten, landschappen,
2D objecten
Daalakkersweg 6-54
5641 JA Eindhoven
06-81468851 info@koengeerts.nl
www.koengeerts.nl

Appelboomgaard I, 2016 (Genneperpark)
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nieuws van de
Basisscholen
Basisschool
De Boog

flink geoefend voor het toneelstuk:
’Het theater van koning Krullenbol’.
Acteren, tekst uit je hoofd leren,
kleding verzamelen en het decor
maken. Wat een werk was dat!
Beste buurtbewoners,
De voorstelling was dan ook druk
Spilcentrum ’t Hofke wil jullie
bezocht door ouders, leerkrachten,
weer van harte uitnodigen voor
kinderen en andere buurtgenoten.
de volgende viering. De viering
We hebben het harde werken zelfs
is op vrijdagmorgen 2 juni 2017.
Ongeveer 2 weken voor deze datum afgesloten met een koninklijke
taart.We zien iedereen graag weer,
komt op de site (www.bsdeboog.
nl) de precieze tijd te staan. U kunt tijdens onze volgende viering!
ook bellen naar 040-2811760.
We hopen tot dan!
Groetjes,
groep 3a & 3b
Spilcentrum ’t Hofke

Lieve groet,
Team Spilcentrum ’t Hofke
Hieronder een stukje van de
viering van groep 3:
Hallo allemaal!
Met de twee groepen 3 van Basisschool De Boog hebben we op
woensdag 5 april een voorstelling
gegeven in onze grote gymzaal. De
kinderen hadden de weken daarvoor

contact
Telefoon: (040) 2611760
Email: deboog@skpo.nl
Site: www.dsdeboog.nl

Uitstapje Korein gaat met de Peuters en
Peuterwerk naar de markt
Uitstapje Korein gaat met de Peuters en Peuterwerk naar de markt.
Afgelopen maand hebben we een
uitstapje naar de markt gemaakt.
We hebben samen gekeken wat
ze allemaal verkochten. Groenten,
kaas, vis en nootjes.
De peuters mochten bij de groentenkraam uitzoeken wat voor
groenten we mee zouden nemen
om ’s middags van te smullen.
Ze kozen voor een gele en een rode
paprika, radijsjes en een komkommer. En bij de kaasboer zagen we
hoe de kaas gesneden werd en
18

mochten we zelf een lekker stukje
kaas proeven. Het was een erg
gezellige ochtend.

Boodschappen van de markt

Bij de kaasboer

Saltoschool
’t Karregat

Elk groepje had namelijk een boodschappenlijstje meegekregen.
Van alle boodschappen die we
gedaan hadden, hebben we de
Beste mensen uit de wijk,
volgende dag heerlijke groentesoep
Afgelopen weken hebben wij, de
gemaakt! Dat was smullen!
kleuters van Saltoschool ’t Karregat, Omdat we tijdens ons bezoek zo
gewerkt aan het thema ’De Markt’.
goed hadden opgelet hebben we
En hoe konden we dat nu leuker
ook in de klas kramen gemaakt en
openen dan echt een bezoek aan de speelden we de markt na.
markt te brengen.
Ook hebben we veel getekend,
Onder begeleiding van een aantal
geknutseld en hebben we zelfs in de
behulpzame ouders zijn we naar de bouwhoek kramen gebouwd.
markt gelopen en hebben we daar
rondgekeken, gesproken over de
Nu op naar een welverdiende meiverschillende kramen en mochten
vakantie en dan aan de slag met het ’De Dierentuin’.
we allemaal iets kopen.
laatste thema van dit schooljaar
We hebben er zin in!

Vers fruit

Groetjes,
De kleuters van
Saltoschool ’t Karregat

De Markt

Natuurmarkt Helmond
In stadswandelpark De Warande wordt op zondag
11 juni 2017 van 12.00 tot 17.00 uur weer de
jaarlijkse Natuurmarkt Helmond georganiseerd.
Meer dan 50 organisaties en verenigingen zullen
voorlichting en demonstraties geven op het gebied
van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op
een breed publiek, voor jong en oud!
De markt biedt allerlei activiteiten en interacties
met het publiek. Ook wordt er aandacht geschonken aan kinderen.
De markt wordt georganiseerd door Imkervereniging Helmond e.o. en de toegang is GRATIS.
Locatie: De Natuurmarkt wordt gehouden in en
rondom de bijenhal in stadswandelpark De
Warande (GPS-adres Kluis 1, 5707 GP Helmond).

contact
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Telefoon: (040) 2810326
Email: info@ bs-karregat.nl
Site: www.bs-karregat.nl

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Kneu
De Kneu die vloog laatst zonder licht
en stootte prompt zijn neusje
ook zaten beide oogjes dicht
toen leek het meer een... Kneu sje.
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foto-impressie
Koningsspelen

Foto’s: Oxana de Kruijk, De Boog
20

foto-impressie
Meimaandviering

Foto’s: Karel Pesch
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wijkcentrum
't Oude Raadhuis
Service Punt Oude Raadhuis
Wat is Service Punt? Op het Service Punt kunt u terecht
met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld
vragen over wonen, uitkeringen, financiën uw leefomgeving, zorgvragen en hulp bij het invullen van formulieren
en bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Zo is het mogelijk dat u van b.v. een overheidsinstantie
of energieleverancier een brief of een formulier ontvangt,
waarmee u door het taalgebruik misschien geen raad
weet. Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien nodig kunnen
we samen actie ondernemen. Uw privacy staat hierbij
centraal.
Voor wie? Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.
Waar en wanneer? Iedere maandagmorgen van 10.00
tot 11.00 uur is er iemand aanwezig op ’t Oude Raadhuis waar u terecht kunt met uw vragen.
Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: telefoon
040-2811737.
Via de beheerders van ’t Oude Raadhuis kunt u ook altijd
een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer.

Braderie ’t Hofke
Maandag 5 juni

Bij ’t Oude Raadhuis een gezellig terras met muziek,
en leuke spelletjes voor de kinderen.
Hopelijk kunnen we samen genieten van het mooie
weer zodat het een superdag wordt.

Muziekavond
Vrijdagavond 9 juni, aanvang 20.30 uur

Gezellige muziekavond met leuke oude clips voor
jong & oud
Gratis entree en hapjes
Op deze avond mag je zelf bepalen
welke muziek er wordt gedraaid.
We hebben de keus uit 30 miljoen nummers!

Agenda
 Maandagmorgen
- Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.
 Maandagmiddag
- Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen: 1x per 2 weken. Het fietsen begint om 13.30
uur en het wandelen begint om 14.00 uur.
 Maandagavond
- De wijkagent is elke 1e maandag van de maand aanwezig van 18.30 tot 19.00 uur.
 Dinsdagmorgen
- Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met
koffie en een gezellig praatje.
 Dinsdagavond
- Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
- Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 1,50
 Woensdagmorgen
- Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur in Nuenen en
koffie-na in het wijkcentrum.
 Woensdagmiddag
- Kreakids
Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot
15.30 uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar
onder begeleiding. Deelnamekosten € 1,50 per keer.
 Woensdagavond
- Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.
 Donderdagmorgen
- Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Een lekkere kop koffie of thee en goeie buurt.
 Elke zondagmiddag
- Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te kaarten of een ander spel te doen.

CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuis.dse.nl • Telefoon
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • Email beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 Email henri.van.vroenhoven@on.nl
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Zoek je
contact?
Bel of mail
ons!

Fiets 3-daagse
13, 14 en 15 juni

20-jarig bestaan Dansen 50+

Op 18 april 1997 werd in de toen bestaande depenInschrijving en vertrek van 18.00 - 19.00 uur
dance van ’t Oude Raadhuis gestart met het dansen
bij ’t Oude Raadhuis aan ’t Hofke 15
voor 50-plussers. Helaas moest de dependance
Drie avonden fietsen we langs de mooiste plekjes in
en rond Eindhoven.
De routes zijn ongeveer 25 km lang.
Het inschrijfgeld bedraagt twee euro per avond, inclusief de route. Schrijf je je in voor drie avonden, dan
betaal je slechts 5 euro. Kinderen t/m 13 jaar kunnen
gratis mee.
Fiets je alle drie de avonden mee, dan ontvang je na
de laatste fietsavond een leuk aandenken en sluiten
we de fietsdagen gezellig af met een hapje en drankje
in ’t Oude Raadhuis.

Filmavond
16 Juni gezellige avond met film en hapjes

De Argentijnse film El Secreto de Sus Ojos
(’Het Geheim van hun Ogen’ uit 2009) is een misdaadmysterie en liefdesverhaal. De gepensioneerde
strafrechtonderzoeker Benjamín Espósito probeert
eind jaren 1990 een 25 jaar oude moord op te lossen.
Al snel denkt hij te weten wie de dader is. Met het onderzoek, waarbij hij veel tegenwerking krijgt, brengt
hij zichzelf, zijn alcoholische collega Pablo Sandoval
en zijn voormalige baas Irene Menéndez Hastings, op
wie hij heimelijk verliefd is, in gevaar.
Noteer ook vast de volgende datums voor een gezellige vrijdagavond: 18 augustus, 15 september,
20 oktober, 17 november en 15 december.

verdwijnen i.v.m. de renovatie en uitbreiding van
basisschool De Boog. Dat betekende dat wij moesten
verhuizen naar ’t Oude Raadhuis zelf doordat de min
of meer door de gemeente beloofde locatie niet voorhanden was. Dit vond plaats in 2013. Helaas was de
ruimte hier beduidend minder dan in de dependance,
doch na de gebruikelijke aanpassingsproblemen zijn
we hier inmiddels goed gesetteld en wordt er iedere
dinsdagavond volop gedanst. Gelukkig zijn na een
oproep in wijkblad Rond ’t Hofke inmiddels ook de
personele problemen opgelost.
18 April jl. was dus een bijzonder feestelijke dansavond in ’t Oude Raadhuis omdat we ons 20-jarig bestaan vierden. Op die avond werd de wens
uitgesproken om nog een aantal jaar door te gaan
om straks ook het 25-jarig bestaan te kunnen vieren.
Bijgaand enkele foto’s van de feestavond, waaronder
het complete vrijwilligersteam dat zorgt dat onze
gasten het naar de zin hebben. 		


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

23

Kindertherapie

De leukste, mooiste, grootste en gezelligste
brei en haak winkel van Eindhoven.

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

Jongerentherapie

accessoires

workshops

brei & haakgaren

advies en begeleiding

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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

Brei & Haakclub
Wo: 10.00-12.30 uur
Do: 19.00-21.30 uur

openingstijden
wo t/m vr: 13.00-18.00 uur
za:
11.00-18.00 uur
tijdens de brei & haak club

Welkom in onze
nieuwe winkel

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

Gratis parkeren

COMPLETE BRIL MET
GRATIS OOGMETING!

Bril op sterkte

voor veraf óf dichtbij
(ook als zonnebril)

Geldig t/m 13 juni 2017
met actiecode 197346

Compleet

Multifocale bril

met standaard leesgedeelte

(ook als zonnebril)

Geldig t/m 13 juni 2017
met actiecode 521125

Compleet

Kom naar onderstaande Eyelove-verkooppunt:
ETOS Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B
EINDHOVEN
Tel. 040-243 1946
Kijk op: eyelove.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-za)

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

Paasbrunch 2e paasdag 17 april 2017

De bijgaande foto’s zeggen eigenlijk al genoeg,
maar Diny de Bruin van werkgroep ’t Uitje verwoordt het als volgt: „Het was weer een groot succes, onze jaarlijks terugkerende paasbrunch.
De aankleding, de verzorging en het eten waren
zeer goed. Er waren 47 deelnemers en met ons vieren erbij waren we dus in totaal met 51 personen.
Het was een geweldig festijn en we hebben het met
liefde gedaan, dus op naar de kerstbrunch!
Bedankt Wim, Corrie, Hennie, Hellen en Anneke
voor de fijne samenwerking.”
Hierop kunnen wij als wijkcentrum alleen maar
zeggen: „Diny bedankt, jullie hebben er samen
weer een mooie dag van gemaakt, waar alle deelnemers met veel plezier op terug kunnen kijken.”

Zondag 21 mei, Formule 1,
zeepkistenrace
Grand Prix van Tongelre,
circuit Celebeslaan
Niemand minder dan wethouder Jannie Visscher geeft
om 13.00 uur het startsein van deze Formule 1-race
onder de zeepkisten. Hiermee opent ze ook de vernieuwde Celebeslaan.

DJ Aversto

Het evenement begint om 13.00 uur voor de ingang van
het Lorentz Casimir Lyceum aan de Celebeslaan.
Naast de zeepkistenrace geeft in de pauze dansgroep Dé
Dé Dance een spetterend optreden. Verder zijn er informatiestands van de First Lego League (over de betekenis
van technologie voor de maatschappij, en dat met lego)
en Maker Fair (over uitdagende technologie, o.a. robots).
DJ Aversto, bekend om zijn opwindende sounds en
beats, zal met zijn peptalk onze coureurs gegarandeerd tot grootse prestaties weten op te zwepen. Om
16.30 uur verwachten we de winnaars de kransen om
te kunnen hangen. Nog geen champagne om elkaar nat
te spuiten, maar met spa of cola moet dat ook lukken.
Kom dus allemaal om de toekomstige Max Verstappens
aan te moedigen. En dan nog dit: kost een kaartje voor
de Formule 1 in Japan minstens 77 en in de USA zelfs
188 dollar, het supersnelle circuit aan de Celebeslaan is
gratis toegankelijk. Wat wil je nog meer!?
Tot ziens op 21 mei,
het Zeepkisten Race Team

Tongelrese markt verhuist
per 1 juni
Van marktmeester Harrie Bakens hebben we vernomen dat de Tongelrese markt per 1 juni verhuist van
de Generaal Bothastraat naar het parkeerterrein aan
de Tongelresestraat naast de Blokker.
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rondom de
Wasvenboerderij
De zomer is een heerlijke tijd, zeker bij het Wasven. We
organiseren vele leuke activiteiten en verheugen ons op
evenementen als Effenaar ’t Wasven en het Pure Food
Event. Maar ook genieten we door bijvoorbeeld het maken
van een wandeling en de afsluiting op het terras van de
Gasterij. Tot ziens bij het Wasven!
Planning activiteiten mei & juni
Zeepkistenrace
Bijencafé

antwoorden op je vragen over bijen
en kunnen ervaringen uitgeleerd
worden. Weet je bijvoorbeeld hoe te
voorkomen dat een bijenvolk gaat
zwermen? Wil Brans, Wasven im-

Natuurthema-avond jeugd:
Op naar Coll
Op naar Coll! De molen van Coll
door Vincent van Gogh. We gaan
een reisje maken naar het land van

21 mei, 13:00 uur, Celebeslaan
24 mei, 20:00 uur, De Wasvenboerderij
25 mei, 14:30 uur, De Gasterij

Natuurthema-avond jeugd: Collse
watermolen

26 mei, 19:00 uur, De Schop

Bakmiddag voor kinderen: Wereld van
verschil
Expositie schilderijen van Juliette
Kalse
Effenaar ’t Wasven
Natuurthema-avond jeugd: Alle
eendjes….
Pure Food Event

Opening Celebeslaan met een
Zeepkistenrace
Op zondag 21 mei 2017 is het zo
ver: er gaat weer een zeepkistenrace
plaatsvinden in Tongelre. Iedereen
mag meedoen, jong en oud. Kom
kijken naar iedereen die een eigen
originele zeepkist heeft gemaakt.
Iedereen is welkom!
Deelname is gratis. De race start
om 13:00 uur op de Celebeslaan
ter hoogte van het Lorentz Casimir
Lyceum. Naast spannende races is
er volop muziek en vertier.
Klaar voor de start?
Bijencafé
Een plek in Eindhoven waar bijenliefhebbers elkaar kunnen treffen,
dat is het bijencafé. Hier krijg je
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2 juli en 10 september Wasvengebied

Dixieland van de Falcon Town
Jazz Band
Op Hemelvaartsdag is er een optreden van de Falcon Town Jazz Band
bij de Gasterij. Met succes hebben
zij al eerder bij ons opgetreden. Bij
mooi weer vindt het optreden plaats
op het grote terras.
De band, met een goede naam in
de regio en daarbuiten , heeft een
uitstekende muzikale reputatie en
staat borg voor een gezellige middag vol met swingende, instrumentale en vocale Dixieland muziek.
Ook andere muziekstijlen komen
aan bod. Een optreden dat u beslist
niet mag missen!
Het optreden begint om 14:40
uur, de toegang is gratis.

Dixieland van de Falcon Town Jazz
Band

Geluksroute040

ker, vertelt over zwermverhindering.
Het eerstvolgende café is op
woensdagavond 24 mei om
20.00 uur in de Wasvenboerderij.
De toegang is gratis, aanmelden is
niet nodig.

18 juni, Rondom wereldboom en in
tuinderij
21 juni, 13:30 uur, De Schop
Tot 25 juni, Openingstijden Gasterij
26 juni, Wasvengebied
30 juni, 19:00 uur, De Schop

vrijwilligsters aanwezig om de kinderen te begeleiden.
Op woensdag 21 juni (dit keer de
derde woensdag!) is het thema ’Een
wereld van verschil’. We bakken
brood uit een ander land. Tijdens
het bakken maken we kruidenboter
en spelen we spelletjes met ’niks’.

Expositie: schilderijen van Juliette
Kalse

De Collse watermolen, Vincent van Gogh

Coll Weet jij welke soorten bomen
daar groeien? En waar komt eigenlijk het water vandaan in de rivier?
Dat zijn nog maar een paar vragen.
Bomen zorgen voor zuurstof en zij
vangen ook nog eens een deel van
het fijnstof op, zeg maar wat er allemaal in de lucht zweeft. Ze zijn een
Wereldbrood
soort filter. Met een zoekkaart gaan
we ontdekken welke bomen we
tijdens deze expeditie tegenkomen. Wil je meedoen? Schrijf je dan van
tevoren in door een mailtje te sturen
naar winkel@wasven.nl. Breng de
bevestiging van je inschrijving mee
als je komt bakken. Ben je ingeschreven, maar kan je per ongeluk
toch niet naar de Bakmiddag komen, bel ons dan even (tel. 0407870708). Dan kan er nog iemand
Een vistrap in aanbouw van de wachtlijst meedoen!
De bakmiddag wordt gehouden
Wat zwemt er eigenlijk in de Kleine in de Schop, dat is de schuur bij
Dommel? Weet jij wat een vistrap
de Wasvenboerderij. We beginnen
is? Die is namelijk gemaakt bij de
om 13:30 uur en om 15:00 uur zijn
Collse watermolen. We gaan weer
we klaar. Meedoen kost € 4,00 per
van alles beleven.
kind.
Ga je ook mee? Op vrijdag 26 mei
vertrekken met speciaal vervoer
Geluksroute040
om 19.00 vanuit de schop en zijn
Op zondag 18 juni doet het
om 21.00 uur weer terug. Mee op Wasven mee aan de geluksroute in
reis kost € 2,00 per kind. Het is
Eindhoven. Een route met uitwisvoor kinderen van 6 tot 11 jaar.
seling van geluk, inspirerende
ontmoetingen en mooie ontdekBakmiddag voor kinderen: Een
kingen. De uitnodiging is simpel:
wereld van verschil
Waar word jij gelukkig van en wil je
Elke tweede woensdag van de
dat delen? Die uitnodiging is voor
iedereen. Want geluk delen brengt
maand kunnen kinderen onder
altijd meer geluk teweeg. Rondom
leiding van de Wasvenbakkers zelf
iets lekkers bakken op het Wasven. de wereldboom (de plataan) en in
De Bakmiddag is voor kinderen van de tuinderij vindt de hele middag
6 tot 10 jaar. Voor jongere kinderen geluksactiviteiten plaats. Tevens
een optreden van zangpopgroep
is het echt nog te moeilijk. Naast
Cascade.
de bakkers zijn er altijd meerdere

„Somewhere beyond right and
wrong, there is a garden. I will meet
you there.”
Dit citaat van Jalaluddin Rumi
inspireert Juliette Kalse in haar
werk. Zij heeft als inspiratiebron de
natuur uit haar geboorteland Iran.
Voor haar benadrukt de natuur de
verbinding. Daarom past haar werk
zo goed bij het Wasven.
Kom kijken naar haar werken met
levendige complementaire kleuren
en een krachtige penseelstreek.
Dit kan tot en met 24 juni tijdens
openingstijden van de Gasterij.
Het werk van Juliette is ook te
zien op www.juliettekalse.nl.
Effenaar ’t Wasven
Aanstormend poptalent, monumentaal groen, heerlijke hapjes,
streekbieren en verrassend vaak
mooi weer: dat zijn de ingrediënten
van Effenaar ’t Wasven.
Het is inmiddels een traditie: in ons
betoverende stukje Eindhoven zorgt
de Effenaar in samenwerking met
het Groendomein voor een extra dosis geluk. Op drie zomerse zondagen in juni, juli en augustus kon je
hier weer genieten van fijne muziek
en lekker eten en drinken. Voetjes
in je flip flops en hop, Effenaar
’t Wasven.
Dit jaar vindt het evenement
plaats op de laatste zondag van de
zomermaanden, te beginnen op
25 juni. 			
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Anita van de Voort

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

Samen vertalen we uw wens in een
liefdevolle herinnering.

6 stuks

8,95

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd centraal. Ik ondersteun
u graag met mijn creativiteit en kennis, zodat we samen tot een mooi
afscheid komen. Bel mij gerust voor een afspraak. Ik kom vrijblijvend
bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Primera Foto van Rooij
Monuta Sol
Felix Timmermanslaan 2
5644 RN Eindhoven
T: 040 - 212 98 00
(24 uur per dag, ook in het weekend)
I: www.monuta.nl/eindhoven

Keurslager
Jan van der Heijden
de lekkerste winkel
at
van de Tongelresestra
alles voor de bbq
belegde broodJes
maaltiJdservice

Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven
www.primera-eindhoven.nl

www.primera.nl

...even naar Primera

ELS LUGTENBERG

Massagetherapie en coaching

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress,
Stress,vermoeidheid,
vermoeidheid, snel
snel
overprikkeld?
overprikkeld?
Massage
en coaching
coachinghelpt
helpt je
je bewust
bewust te
te
Massage en
worden,
worden, te
te ontspannen
ontspannen en
en klachten
klachten te
te
verminderen
verminderen of
of te
tevoorkomen.
voorkomen.
Mijn
uniek.
Mijn aanpak
aanpak maakt
maakt een
een massage
massage uniek.

Jan van der Heijden,
keurslager
Tongelresestraat 258, Eindhoven
Tel. 040-2962010
www.vanderheijden.keurslager.nl

Afspraak
ofvrijblijvende
vrijblijvendeintake:
intake:
Afspraak of
M
M 06
06 - 144 32 142

Bandalaan
GG Eindhoven
Bandalaan 29,
29, 5641 GG
www.massagetherapieencoaching.nl

Pure Food Event: Viva vega

Steeds meer Nederlanders eten
minder of geen vlees vanwege hun
gezondheid, dierenwelzijn of het
milieu. Vegetariërs eten geen vlees
en veganisten nemen helemaal geen
dierlijke producten. Mensen die op
sommige dagen vlees laten staan,
noemen we flexitariërs. Op het
Pure Food event laten we zien en
proeven dat een dagje zonder vlees
ook lekker kan zijn. Met veel lokale

producenten, demonstraties en
proeverijen. Kom lekker op de fiets
en neem gerust een gezonde eetlust
mee! Viva Vega!

Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan
verouderd zijn op moment van uitgave. Op de website www.wasven.
nl, facebook de Wasvenboerderij en
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid.

Contact
Gasterij 040-7870707
gasterij@wasven.nl
Winkel 040-7870708
winkel@wasven.nl
Zorg 040-7870709
zorg@wasven.nl
Groendomein Wasven
groendomein@wasven.nl
Natuurwerkgroep
natuurwerkgroep@wasven.nl
Adres boerderij Celebeslaan 30,
5641 AG Eindhoven

Ontbijt voor alle buurtbewoners
Beste buurtbewoners,
Op 17 juni 2017 organiseren wij namens het Vossenhol een ontbijt voor alle buurtbewoners. Voor
maar 2 euro kunt u gezellig aanschuiven. Op deze
dag wordt voor alles gezorgd, van ontbijt t/m drinken. Dat wilt u toch niet missen? Schrijf u snel in...
want u hebt tot 31 mei de tijd, de laatste inleverdag
voor onderstaande strookjes. Graag willen wij weten
of u komt en met hoeveel personen, dan kunnen wij
met allerlei zaken rekening houden.
Bij slecht weer verschuiven we het ’n week, maar dat
zal op tijd bekendgemaakt worden.

U kunt tijdens de openingstijden van het Vossenhol
langskomen om u in te schrijven en de betaling te
voldoen.
Adres en openingstijden:
Avondroodstraat 40.
Aan de achterkant is de ingang.
Maandag:
GESLOTEN
Dinsdag:
09:00 – 12:00 uur
Woensdag:
10:00 – 14:00 uur
Donderdag:
GESLOTEN
Vrijdag: 		
GESLOTEN
Zaterdag:
10:00 – 15:00 uur
Zondag: 		
GESLOTEN
Met vriendelijke groet
Team Vossenhol
Onderstaande strookje graag ingevuld inleveren.
Naam:
Aantal personen:
Telefoonnummer:
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van de geloofsgemeenschap
Protestantse kerkdiensten
 ondag 21 mei om 10.00 uur,
Z
dominee Tineke Boekenstijn
Donderdag 25 mei om 10.00 uur, dominee Tineke
Boekenstijn, Hemelvaartdag
Zondag 28 mei om 10.00 uur,
dominee Tineke Boekenstijn, Jeugdkerk
Zondag 4 juni om 10.00 uur,
dominee Tineke Boekenstijn, Pinksteren, Avondmaal
Zondag 11 juni om 10.00 uur,
dominee Elbert Grosheide, Jeugdkerk
Zondag 18 juni om 10.00 uur,
dominee Elbert Grosheide
Zondag 25 juni om 10.00 uur,
dominee Tineke Boekenstijn, Jeugdkerk
Zondag 2 juli om 10.00 uur,
dominee Tineke Boekenstijn, Avondmaal
Tijdens de kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas voor
kinderen van 0 tot 4 jaar, en een kindernevendienst
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Tweemaal per maand is er een Jeugdkerk voor kinderen
in de middelbare-schoolleeftijd. Deze zondagen staan
aangegeven met ’Jeugdkerk’.
Instuif
Op woensdag 7 juni komt kunstenares Frederika van
Veen naar de Instuif om te vertellen over haar schitterende collages. Uiteraard zal zij er ook een paar meebrengen. Het is zeer de moeite waard om haar website
te bekijken: www.frederikavanveen.nl. De Instuif begint
om 10.30 uur met koffie en rond 11.00 uur gaan we
met mevrouw van Veen in gesprek.
Welkom woensdag op 7 juni bij de Instuif in de Ontmoetingskerk!

De tocht is ongeveer 40 km lang. Het doel is elkaar
beter leren kennen door samen een activiteit te ondernemen. Hoewel het jaarthema een rol kan spelen
kunnen de onderlinge gesprekken natuurlijk overal
over gaan. De tocht begint na de kerkdienst en het
gezamenlijk koffiedrinken, dus rond 11.30 uur. We
verwachten dat iedereen om 17.00 uur weer thuis is.
Alle fietsvormen zijn toegestaan, maar het is wel de
bedoeling dat we als groep bij elkaar blijven. Onderweg nemen we een lunchpauze. Eten en drinken
a.u.b. zelf meenemen. Aanmelden kan per e-mail naar
j.stooker@onsneteindhoven.nl
Op de foto ziet u de nieuwe paaskaars van 2017 die we
met Pasen in gebruik hebben genomen, als teken van
het nieuwe begin met de opstanding van Jezus.
Onderstaande foto is van de bloemschikking met Pasen
op zondag 16 april 2017. Bij de schikking hoorde het
gedicht ernaast.
Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen
God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan

Mini-pelgrimsfietstocht 2017
Op zondag 11 juni fietsen we, na de ochtenddienst,
onze tweejaarlijkse pelgrimstocht. Deze fietstocht volgt
dit jaar het thema ’In ruimte gezet…’ In dit geval gaan
we letterlijk de ruimte rond onze gemeente verkennen.
Contact Actuele informatie over programma en activiteiten kunt u vinden op:
www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-bezinning/algemeen. Wilt u meer
weten of heeft u vragen, neem dan contact op met: Jaap of Linda Stooker
telefoon 040 2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl.
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Katholieke kerkdiensten
In deze rubriek worden onder
verantwoordelijkheid van Rond ’t Hofke
maandelijks de kerkberichten en een
informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

Overzicht diensten:

• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur
Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdagmorgen een Eucharistie viering om 9.00 uur waarnakoffie/thee in het kerkwijkcentrum
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag
van de maand om 19.00 uur met kapelaan
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van
de maand om 19.00 uur met dominee.

Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum
naast de Martinuskerk).

Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een
gezellig praatje.

• Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Geelen
aanwezig.
• Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige
babbel.

Familiebrichten:
Dopen:
2 april Kijano Konings
9 april Noé June Verbeucken

Processie Handel
Op 17 en 18 juni 2017 is weer de
jaarlijkse processie.
Vergeet niet de Tongelrese vlag uit te steken.

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

Portiekverkoop oostenrijkse woningen (Tongelre)
Zaterdag 17 juni
van 11.00 tot 15.00 uur
Na een zeer succesvolle eerste
portiekverkoop in 2016 is iedereen dit jaar weer van harte welkom
in onze bijzondere buurt!
Wist u dat deze wijk er is gekomen door een deal tussen Philips
en twee Oostenrijkse firma’s: 172
woningen in ruil voor aardappelen
en Philips-radio’s!
Deze zogenaamde ’Oostenrijkse’
woningen kwamen met de trein
naar Tongelre, en als bouwpakket. Ze werden neergezet op ruime
kavels en waren bestemd voor
Philips-medewerkers met de wat
hogere functies.
Kom dus gezellig kijken in dit
mooie stukje Eindhovens cultureel erfgoed en hoor de bevlogen

verhalen van de trotse bewoners.
Ondertussen bieden zij in hun
voortuin spullen aan die op zoek
zijn naar een tweede leven! Er is
voldoende parkeergelegenheid op
de hoek van de Tongelresestraat
en de Generaal Bothastraat.

De deelnemende straten zijn:
• Generaal Bothastraat
• Jan Cellierslaan
• Generaal Cronjéstraat
• Dr. Willem Leijdslaan
• President Reitzlaan
• Simon van der Stelstraat
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Hurkmans
Dakbedekking
Uw dakdekker in de buurt!!!
• Gratis offerte
• Gratis inspectie
• Geen voorrijdkosten
Voor uw garage, aanbouw of dakkapel
moet u ons maar eens bellen!!!
Ook na 18.00 uur Zéér scherpe prijzen
www.platte-daken.nl

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

momenten met
Hart, ziel en handen
Komt een vrouw bij de dokter
Door Wim van de Wiel

Bij elke arts, verpleegkundige of verzorgende komen
mensen met wonderlijke verhalen. Misschien is het
niet nodig om bij het volgende voorval een inleiding te
geven, behalve dan dat ik u en mij eenzelfde overgave en
vertrouwen toewens om uiteindelijk evenwicht en rust te
mogen vinden in ons leven.
Een oude vrouw komt bij de dokter
en zegt: „Ik heb een handvol klachten. Zal ik ze opnoemen?” „Laat
maar eens horen,” zegt de dokter.
„De eerste vinger, dat is mijn man
van wie ik afscheid heb moeten
nemen.
De tweede, dat zijn mijn lichamelijke klachten.
De derde vinger, dat ik zo weinig
meer kan doen.
De vierde vinger, dat ik me soms zo
eenzaam voel.
De vijfde vinger, dat er om mij heen
zoveel bekenden zijn weggevallen.”
„Dat is inderdaad een hele hand
vol,” zegt de dokter. „Maar die andere hand dan?” vraagt hij nieuwsgierig.
„Dat zijn mijn zegeningen, wilt u
die ook horen?” vraagt ze. „Graag,”
zegt hij.

De dokter kijkt naar haar beide
handen. De vrouw kijkt hem aan
en zegt: „Twee handen die verdriet
hebben gedragen, tranen gedroogd
en wel eens tot vuisten werden
gebald. Ook twee handen die weten
wat leven is. En weet u wat ik nu zo
mooi vind, wat er gebeurt wanneer
ik mijn handen ineen vouw?”
„Nee,” zegt de dokter.
„Als ik soms in rust even zit te
mijmeren, gebeurt er iets met mijn
handen. Dan gaat mijn hand met
de zegeningen naar mijn hand met
verdriet. Dan vouw ik de vingers in
elkaar en dan komen de moeilijke
dingen tussen mijn zegeningen in.

En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend
breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik mijn zegeningen. Weet u,
ik ben dankbaar dat ik twee handen
heb, ze houden elkaar in evenwicht.
Ze houden mijn leven in evenwicht
en zo is mijn leven minder zwaar.”
De dokter knikt instemmend, vouwt
de vingers van de ene hand tussen
de vingers van zijn andere en blijft
even in gedachten verzonken zitten.
(Vrij naar René Hornikx)

„De eerste vinger, dat ik elke dag
genoeg te eten heb.
De tweede, dat mijn huisje lekker
warm is in de winter.
De derde, dat er mensen om mij
heen zijn die mij helpen.
De vierde, dat ik de laatste tijd
gespaard ben van nog meer ziektes
en pijn.
De vijfde vinger, dat ik voldoende
geld heb om mijn rekeningen te
betalen.”
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pleeggezin Gezocht
Voor Teun waar hij kan opgroeien

Teun woont tijdelijk in een
netwerkpleeggezin in Oud
Tongelre. Met moeder heeft Teun
goed contact in de vorm van een
bezoekregeling. Zijn vader is uit
beeld. Door moeders problematiek is zij niet in staat om voor
hem te zorgen. Er is daarom
besloten dat een terug-naar-huisplaatsing voor Teun niet meer
haalbaar is. Omdat zijn huidige
pleegouders hem geen langdurige
zorg kunnen bieden zijn we
dringend op zoek naar een pleeggezin waar hij kan opgroeien.

Teun (8) is een lieve, enthousiaste
en vrolijke jongen. Hij zit in groep 4
van de basisschool. Teun is een echt
buitenkind, onderneemt dingen,
speelt graag met andere kinderen
en houdt van dieren. Hij zit bij de
scouting en op volleybal. Hij vindt
het leuk om te fietsen, knutselen,
zwemmen, voetballen en trampoline springen. Hij maakt salto’s
voor- en achteruit en laat dat graag
vol trots zien. Teun geniet van de
dagelijkse dingen en het gewone
gezinsleven; spelletjes spelen, mee
helpen in de keuken, moestuintjes
kweken, etc. Hij heeft regelmatig
behoefte aan een knuffel en geeft en
ontvangt graag familieliefde.
Wat voor gezin zoeken we?
Teun heeft al heel wat meegemaakt
in zijn jonge leventje. Voor Teun
zijn we daarom op zoek naar een
stabiel pleeggezin (bij voorkeur in
de omgeving van Eindhoven) waar

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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hij kan opgroeien. Een gezin dat
hem de structuur en aansturing kan
bieden die hij nodig heeft.
Een gezin met 1 of 2 kinderen kan,
maar als er geen andere kinderen
aanwezig zijn, is dat ook prima.
Het is belangrijk dat het pleeggezin
open staat voor het contact met zijn
moeder.
Bent u of kent u het pleeggezin
voor Teun?
Spreekt het profiel van Teun u aan?
Of kent u mensen waarvan u denkt
dat zij hem een passende plek kunnen bieden? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
Rowena de Graaff van Combinatie
Jeugdzorg, telefonisch via
040 245 19 45 of per e-mail
kgw@combinatiejeugdzorg.nl
Om privacy redenen zijn de naam en
foto van deze jongen niet zijn echte
naam en beeltenis.

Kleding reparatie en
verstel werkzaamheden
Kom gerust langs of maak een
afspraak voor uw reparatie
werkzaamheden .
Open dinsdag tot vrijdag van 9:00 t/m 18:00 uur
zaterdag van 10:00 t/m 14:00u ma./zo. gesloten
Bloemfonteinstraat nr. 19 Tongelre/Eindhoven
Telefoon nr. : 06-36404103
E-mail : info@bettysnaaiatelier.nl

TipTopStudent

Bent u op zoek naar huishoudelijke ondersteuning, iemand die
uw tuin bijhoudt of bijles kan
geven aan uw (klein)kinderen?
Vraag dan GRATIS en vrijblijvend
betrouwbare hulp aan via www.
tiptopstudent.nl.

scherpe prijs. Zij beschikt over
vooraf geselecteerde studenten die
ingezet worden bij particulieren
voor uiteenlopende werkzaamheden zoals huishoudelijke ondersteuning, bijlessen, oppassen of
tuinonderhoud.
Elke student doorloopt eerst een
uitgebreide selectieprocedure,
waaronder een kennismakingsgesprek in de thuissituatie.
TipTopStudent kent dus alle kandidaten persoonlijk!

TipTopStudent Voor elke klus dus!
TipTopStudent biedt voor elke
klus betrouwbare hulp, tegen een

De voordelen:
• Een vast laag uurtarief
• Een all-inprijs
• Geen voorrijkosten

Zoekt u huishoudelijke hulp?
Of bijles voor uw kinderen?
Slechts 12,95 per uur

Buiten vlooienmarkt zondag 21 mei, ongeveer
100 kramen, vv Nieuw Woensel, sportpark ’t Bokt,
Anconalaan 15, Eindhoven. 9.00-16.00 uur.
Info: 06-54276588

• Geen abonnementskosten
• Inclusief bemiddeling
• Opzegtermijn van 2 dagen
• Persoonlijk contact

Heeft u vragen bel ons:
06 - 148 26 000
Wilt u liever mailen?
welkom@tiptopstudent.nl
Site: www.tiptopstudent.nl

Buiten vlooienmarkt Pinksterzondag 4 juni, ongeveer
100 kramen, vv Brabantia, sportpark De Hurk,
Rijstenweg 1, Eindhoven. 9.00-16.00 uur.
Info: 06-54276588

Crafty Gardens 2017
Jubileumeditie
Op zondag 4 juni a.s. vindt alweer voor de tiende
keer de Crafty Gardens plaats op het buitenterrein van
Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovenseweg in
Eindhoven. De markt met handgemaakte en creatieve
artikelen begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Het opvangen, verzorgen en herplaatsen van huisdieren
(m.u.v. honden en katten) die door particulieren zijn afgestaan,
omdat ze om wat voor reden dan ook, niet meer voor hun
dieren kunnen of willen zorgen of die door de dierenambulance
of via een ander asiel bij ons opvangcentrum zijn
binnengebracht. Denk daarbij aan bijvoorbeeld mishandelde,
verwaarloosde, gedumpte of zwervende huisdieren.

In verband met het tienjarig bestaan staan er dit jaar
een aantal extra activiteiten op het programma. Zo zal
het muzikale duo ’Boomen en Velde’ gedurende de
dag voor de muzikale omlijsting zorgen. Poppenkast
Pluim vermaakt ondertussen het jeugdige publiek met
interactieve voorstellingen.
Daarnaast zijn er verschillende andere kinderactiviteiten en kunnen kinderen zich gratis laten schminken
door een professionele grimeur. Bakker Meelmuts
verzorgt een BBQ.
Uiteraard staat er dit jaar ook weer een vijftigtal
kramen op de markt met de mooiste zelfgemaakte artikelen uit allerlei disciplines, zoals sieraden, speelgoed,
knuffels en nog veel meer. Je kunt ook zelf aan de slag
in één van de creatieve workshops.

Dieren Opvang Paul
Krommenbeemd 28, 5641 JX Eindhoven
Mobiel: 06-18211671
www.dierenopvangpaul.nl • E-mail: Dierenopvangpaul@on.nl
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Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating
Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen
Gebakken materialen
Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud,
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen.
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
Taekwondo Eindhoven is een van de grootste taekwondoclubs
van Nederland. Onze trainers zijn rijksgediplomeerd, onze
wedstrijdteams zijn zeer succesvol in binnen- en buitenland, we
hebben veel vrijwilligers en vooral een geweldig goede sfeer!
Kom je eens een proefles meedoen? Iedereen mag 2x GRATIS
meedoen! Kijk op onze website voor de trainingstijden of bel
voor meer informatie 06 24 1982 24.

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.
Complete verzorging
van A tot Z!
Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480
Mobiel: 06 - 54615308

Voor feesten en partijen
op afspraak!
Weekendterras open.

EIGENZINNIG RESTAURANT

Oude Urkhovenseweg 4
Reserveren: 040 - 281 70 20
info@galerage.nl
www.galerage.nl

activiteiten bij Orka
orka ontmoet!
=
Lekkere lunch + goed gesprek
een gezellig middagje uit
smakelijk eten

Rock & Roll Night
Zaterdag 20 mei 20:30 – 01:00 uur

Lunchen bij Orka
Elke woensdag van 12:00 – 13:00 uur
Heerlijke lunch voor maar € 2,50

Jongensmiddag:
groep 6,7 en 8
24 mei boksworkshop
13:30-15:00 uur, entree € 1,00

Meidenmiddag: groep 6,7 en 8
24 mei dansworkshop
15:30 – 17:00 uur, entree € 1,00

Vinylparty
17 juni 20:30 - 01:00 uur
De geweldige sound van Motown, de opzwepende
muziek van Grease, we gaan het weer opnieuw
beleven in ORKA. De platenspelers komen weer uit
de kast en iedere bezoeker die een verzoekje heeft,
kan dit indienen of zelf de single meenemen.
9 juli zomerfestival: met diverse optredens en veel
vermaak voor de kinderen.

Lekker eten 3 gangen menu
14 juni aanvang 19:00 uur, kosten € 5,00
Je kunt reserveren via mailadres:
cook4u.orka@gmail.com

Locatie/Contact
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
Internet: www.orkacentrum.nl
Email: info@orkacentrum.nl
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SALTO-school ´t Karregat biedt:
•
•
•
•
•
•
•

Fulltime onderwijs aan hoogbegaafden
(Omnio)
Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden
+
(A klas)
Plusklas voor kinderen met
leerproblemen
Grote ervaring in het omgaan met
kinderen van verschillende afkomst
Vakleerkrachten sportonderwijs
Eigentijds gebouw met moderne
faciliteiten
Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar

U bent van harte welkom om eens bij ons binnen
te kijken of vraag ons informatieboekje aan!

et een

De school m

e kinderen
plus voor all

in de wijk!

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

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

Jeugdhoek

Beste Ouders,
Wilt u graag een keertje samen uit? Dan
wil ik met veel plezier op uw kind(eren)
passen! Mijn naam is Amber Nuijts, ik
ben 16 jaar oud, zit in 5 vwo van het
Graag kom ik op uw kinderen passen!
Lorentz Casimir Lyceum en woon in de
Ik heb veel ervaring met kinderen vanaf Hulp tegen een kleine vergoeding
wijk Beauregard. Ik ben dol op kinderen,
Heb je moeite met het maken van
1,5 jaar. Mijn naam is Sarah Veltman,
huiswerk, leren en/of het begrijpen van de leeftijd maakt niet uit!
16 jaar, Stedelijk College 4 VWO. Uw
Gezellig knutselen, voorlezen en dan
de lesstof? Dan kan ik je vast helpen!
kinderen voorlezen, met ze spelen,
naar bed brengen, dat doe ik allemaal
samen eten en naar bed brengen, ik doe Ik ben Lisa de Beijer, 16 jaar en zit in
met plezier. En ik kan ook nog eens hele
het allemaal graag : ). Belt of WhatsAppt 5 gymnasium van het Lorentz Casimir
Lyceum; ik volg de profielen NT en NG, lekkere pannenkoeken bakken ;) Bel mij
u mij op : 06- 37474648
Cambridge Engels en informatica. Graag op het nummer:
040- 2110322. Of stuur een mailtje
kom ik kennis maken en kijken wat ik
Hallo ik ben Maayke Giesen, bijna 15
voor jou kan betekenen. Bel of mail naar naar: a.nuijts@gmail.com.
jaar, ik heb al wat ervaring met jonge
06 –311 52 971 of
kinderen. Ik ben een gezellig, rustig,
lisa.debeijer@gmail.com
creatief, spontaan meisje. Ik zit op de
Mavo in het 3de jaar.
Voor Tongelrese jongens en meisjes,
die een centje willen bijverdienen.

Huisdieren zijn voor mij geen probleem.
Graag zou ik in overleg door de week en
in het weekend kunnen oppassen. Belt
of WhatsAppt u mij op: 06-21347797

Helaas gaat de braderie op Haagdijk op 25 mei 2017 niet door.
Door diverse oorzaken en geringe belangstelling van vaste deelnemers, is
het niet mogelijk een goede braderie te organiseren.
Scouting St.Frans

In memoriam
Op 1 mei 2017 is Hub
Vencken op 79 jarige leeftijd
overleden. Hub was ruim 15
jaar een trouwe bezorger van
Rond ’t Hofke. De werkgroep Rond ’t Hofke wenst
zijn vrouw en dochter veel
sterkte toe.

drukkerijallcolor

Voor al uw print- en drukwerk

drukwerk

printwerk

afwerking

Lange Voren 16b, 5521 DD Eersel - T 0497-331 331 - E info@allcolor.nl

Let op!

Foto’s mailen naar
Rond ’t Hofke.
Regelmatig worden er foto’s naar Rond
’t Hofke gemaild met het verzoek deze foto’s
te plaatsen. Meestal willen we deze foto’s wel
plaatsen maar omdat ze niet juist zijn aangeleverd is plaatsen onmogelijk. Daarom leggen
we hieronder uit hoe de foto’s
aangeleverd dienen te worden.
Foto’s dienen apart te worden gemaild en dus
niet in een worddocument.
Dat geldt overigens ook voor tekeningen,
logo’s of andere afbeeldingen. De foto’s
dienen zo groot mogelijk,
d.w.z. minimaal 600 KB, te worden gemaild.
Wilt u met Rond ’t Hofke contact opnemen
indien u over bovenstaande vragen heeft?
Voor contactgegevens zie pagina 3.
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Het groenste tuincentrum

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.

Natuurlijk de tuin in!
Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX Eindhoven

040 - 281 13 39
info@tuincentrumsoontiens.nl
www.tuincentrumsoontiens.nl

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

Fitness voor iedereen
•
•
•

Fitness
Pilates
Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes
Voedingsdeskundigen
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht
Fit!vak Preventiecentrum
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 - 281 4317
info@fitther.nl
www.fitther.nl

gezond en Wel
De praktijk voor
Oefentherapie Cesar Tongelre
Deze maand GAMEBOYRUG

Van te veel gamen op een handcomputer kan je een gameboyrug
krijgen. Zo’n rug had ook zomaar een smartphone-, tablet- of
bankhangrug kunnen heten. Het
komt namelijk niet direct van de
Gameboy, maar van te veel, te
lang en te slecht zitten. ’Met al die
media brengen kinderen niet alleen
urenlang zittend op school door,
maar doen ze dat thuis nog eens
dunnetjes over. Ze letten daarbij
niet op een goede zithouding. Vaak
hangen ze krom en onderuitgezakt, hoofd naar voren, schouders
gebogen. In 2003 meldde volgens
officiële cijfers één op de vijf kinderen tussen 8 en 18 jaar zich met
rugklachten bij de huisarts; in 2011
was dat al meer dan één op de drie.
Uit MRI-scans in een recente Finse
studie blijkt dat 40 procent van de
kinderen tussen de 8 en 18 jaar al
de rug heeft van een 50-jarige. De
kinderen hebben daar nog niet altijd
klachten van. Zo’n Gameboy-rug
is er niet opeens. Daaraan gaat
een proces van vijf V’s vooraf. Het
begint met het Verlies van spier-

kracht en leidt via Verstrakken en
Verstijven van spieren en gewrichten tot Vervorming en uiteindelijk
Verplaatsing van de botdelen in de
rug. ’Als een kind steeds voorovergebogen zit, lijden het jonge bot en
kraakbeen te lang onder eenzijdige
druk. De tussenwervelschijven
zakken als het ware in elkaar. Aan
de voorkant groeit de wervelkolom
minder hard dan aan de achterkant.
Op den duur ontwikkelen jongens
dan vaak een bolle rug, meisjes
eerder een holle onderrug. ’In het
lichaam hangt alles met elkaar
samen. Als de rug rond is, hangen
hoofd en schouders collegiaal mee.
Dan lukt het een kind niet meer zijn
arm op te heffen. Verder verandert
de stand van de knieën waardoor
kinderen O-benen en kniepijn kun-

nen krijgen.’ Maar er is meer. ’Een
goede houding is ook essentieel
voor het goed functioneren van organen als maag, darmen en longen.
Als het middenrif in de verdrukking
komt, verloopt de spijsvertering
lastiger, tot aan obstipatie toe. Met
een ineengedrukt bovenlijf is diep
ademhalen moeilijk, waardoor de
longen minder sterk worden. Je
bent dan bevattelijker voor infecties.
Buktest
Of kinderen een gameboyrug hebben, is te zien met de ’buktest’.
Daarbij moeten kinderen voorover

hangen en hun
voeten aanraken.
Normaal leidt dat
tot een n-vorm,
maar kinderen met
een vergroeide rug
kunnen hun voeten
niet aanraken. Tijdens het bukken
krijgen ze de vorm van een ’kraantje’: hun onderrug blijft bijna recht,
terwijl hun bovenrug extreem bol
is. Ook dan is er nog van alles aan
te doen met een andere leefstijl,
rek- en strekoefeningen en soms
hulpmiddelen, zoals braces. ’Zeker
tot hun 18e is het meestal nog bij te
sturen.’
TIPS
• Laat kinderen minimaal de helft
van de tijd liggend op hun buik met een kussen onder hun borstkas - hun apparaten bedienen. De
rug is dan gestrekt, waardoor de
spieren worden versterkt.
• Let goed op een gezonde zithouding. Niet passief onderuitgezakt,
maar actief. Of laat kinderen
staan (liefst met een voet op een
verhoging).
• Gezond opgroeien begint thuis.
Daarbij hoort ook aandacht voor
houding en genoeg beweging.
• Lukt dit niet, roep dan de hulp in
van een oefentherapeut.

Contact
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo),
5641 CB Eindhoven
Tel.: 040-2813463
Email: marja@cesar-tongelre.nl
www.cesar-tongelre.nl
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aaneenkoeken
arseen
banketbakkerij
biomassa
blocnote
claxonnade
derde
dolen
doorvertellen
drijfijs
druipnat
duintop

echten
elite
ergens
erlangs
gaslamp
inbreng
katzwijm
latten
lepelen
lovenswaardig
neigen
ondervraging

opgooi
ordening
overgang
perzik
repareren
rijstland
rivierbedding
rondte
rotatie
soortgelijk
spierpijn
stramien

stuklopen
supporter
typograaf
verschijnen
verwelkt
verzekeraar
vinden
vooruitkomen
wegtrappen
wrevel
zomervakantie

De overgeleven letter vormen een PLAATS
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart
met uw naam, adres en 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 1 juni 2017
in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot
welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.
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Oplossing van vorige maand is: UILSKUIKEN
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Anne-Mieke Haandel
Johan de Wittlaan 13
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ’t Hofke.
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs te
overhandigen.

Batavus / Gazelle / Loekie / Sparta

Wij zijn gespecialiseerd in elektrische-, en stadsfietsen.
Bij reparatie kunt u gratis gebruik maken van een leenfiets.
Reparatie en parkeren graag achterom via de Lakerstraat.
Tongelresestraat 35 - 5613 DA Eindhoven - 0402452588 - fietsvandewijgert@outlook.com - facebook.com/fietsspecialistvandewijgert

Ontspanningsyoga,
ervaren is het beste!
Volg eerst 3 lessen voor €28,50
Ook individuele begeleiding
Info en aanmelden:
Corina van Dommelen
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430
Mobiel: 06-27055614
www.pranayogastudio.nl

Computers - Internet - Netwerken - Software
Randapparatuur - Reparatie - Onderhoud - Etc.

Zandkever 49 - Eindhoven
Tel: 040-2821390

Al meer dan 15 jaar
betrouwbaar en betaalbaar
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Uw uiterlijk is mijn visitekaartje
Een behandeling in mijn salon staat synoniem
voor rust en verzorging van lichaam en geest.
In een ontspannen omgeving waar persoonlijke
aandacht en kwaliteit hand in hand gaan.
✔ persoonlijk advies
✔ iedere huid is anders
✔ verzorging in de salon en thuis
✔ producten op basis van aloe vera
✔ Acné specialisatie/vergoeding via
zorgverzekering mogelijk

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

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

www.hypotheekvanrichard.nl

