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Voor alle aanbiedingen van januari:
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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
Bent u al gewend aan het jaar 2018
of schrijft u soms per vergissing nog
2017? In het begin van een nieuw
jaar is dat altijd even wennen. Maar
2017 is nu echt voorbij. Was de
jaarwisseling gezellig? Heeft u lekkere oliebollen gegeten en bent u
met veel knallen het nieuwe jaar in
gegaan?
Voordat men de overstap naar het
nieuwe jaar maakt gaan er, wij denken ook bij u, altijd even de hoogteen dieptepunten van het afgelopen
jaar door je heen. Hopelijk hebben
de hoogtepunten de overhand. Als
dat zo is probeert u in 2018 gewoon
op dezelfde voet door te gaan.
Hoe zal 2017 straks de boeken in
gaan, als een goed óf een niet zo
best jaar? Terugdenkend schieten

ons toch eerst de negatieve gebeurtenissen te binnen, zoals de vele
bootvluchtelingen en die vreselijke
terroristische aanslagen. Bij iedere
aanslag ging er een golf van verontwaardiging door ons. En wat ons
ook nog helder voor de geest staat,
zijn de orkanen in het Caraïbisch
gebied. Zo’n natuurgeweld is niet
te voorkomen, je moet het gewoon
accepteren.
Voor positieve gebeurtenissen die
uitgebreid de krant en de tv halen
moeten wij erg diep graven. We
vinden ze niet, maar als we even
nadenken zien we in onze samenleving toch wel goede ontwikkelingen.
We denken dan aan de vele mensen
die klaar staan voor hun medemens
in nood. Ze gaan naar St. Maarten
om te helpen, ze proberen boot-
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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

koekoek
Op bestelling!
voor de kieviten die er rondscharrelen. Dan spits ik mijn oren! Hoor
ik het goed? Jawel, een koekoek! Hij
roept in de verte. Ook mijn medewandelaars horen hem.
„Let op! Ik ga hem roepen,” zeg ik.
Ik tover mijn handen om tot een
soort blaasbalg en doe de koekoek
na. Nauwelijks twintig seconden
later komt de vogel al overvliegen,
tak van een dode eik, midden in de
Koekoek op bestelling
zoekend naar de ’indringer’.
gemaaide rietvelden. De zang van
Het is 17 april 2016, kwart voor
Hij roept, ik roep, en dan gaat hij op
de blauwborsten vanuit het riet en
zes in de ochtend. Er staat een
een kale, dode tak zitten, vol in het
de wilgenkoepels is mij niet ontwandeling gepland voor de vroege
zonlicht.
’stadsvogels’ onder ons. We zullen gaan en mijn medelopers dus ook
niet. Nooit eerder gezien! Laat staan „Wauw!” klinkt het zachtjes onder
vandaag gaan struinen langs de
gehoord. Wel roodborstjes natuur- de verrekijkers vandaan. OngeloofKleine Dommel, nabij de Water
lijk, wat mooi!
molen van Coll in Tongelre. Twaalf lijk, die kennen ze allemaal wel.
Dan vertelt een van de vogelaars dat „Een koekoek op bestelling,” fluispersonen durven het uiteindelijk
hij onlangs een mooi boek heeft ge- tert iemand.
aan om de tocht over het soms
Ja, daar lijkt het wel op! Prachtig!
zompige wandelpad te gaan maken.   kocht over de koekoek, waarin het
Twee kleine bonte spechten en een
leven van deze mysterieuze vogel
Het is nog schemerig en een groot
grote gele kwikstaart later, zijn we
wordt beschreven.
concert van allerlei zangvogels
weer terug bij het beginpunt van de
„Leuk, man!”, zeg ik, „wie weet
kondigt de nieuwe dag aan. De
twee uur durende wandeling. Met
prachtige voorjaarsbloemen bloeien horen we de koekoek nog wel vandeze bijzondere ervaringen en nog
ochtend.”
al rijkelijk tussen de verschillende
een hele zondag in het verschiet,
We lopen langs akkers, ingezaaid
grassen, waar de dauwdruppels
met wintertarwe. Gelukkig hoeft dit gaat iedereen weer zijn eigen weg.
schitteren als parels aan hun
stuk land niet meer bewerkt te wors tengels.
Kees van Grevenbroek
Kijk daar! Een ooievaar landt op de den dit voorjaar, wat kansen biedt

Laat ik het eens proberen. Voor een schrijfwedstrijd had
ik iets ingestuurd. Het moest een verhaal worden van
zo’n 350 woorden en te maken hebben met vogels of
ervaringen daarmee. Het was georganiseerd door de
vogelbescherming en Hans Dorrestijn. Ik viel niet in de
prijzen, maar wilde het jullie als trouwe lezer van
Rond ’t Hofke toch laten lezen.
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de Wisselpen

Maandelijkse rubriek welke 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.

Hallo, ik ben Theo van Gastel, bijna 62 jaar en geboren
in de Bloemfonteinstraat als een na jongste uit een gezin
van zes jongens en vier meisjes. Mijn vader kwam uit
Oudenbosch en mijn moeder uit Woensel.

Theo van Gastel op zijn motor

Tijdens de lagere schoolperiode
(Sint-Jacobusschool) ben ik een tijdje
bij de welpen geweest in het toenmalige parochiehuis. Toch vond ik voetballen leuker. In de buurt hadden
we veel jongens die een aardig potje
konden voetballen. Na een oefenwedstrijd tegen een team van RKVV
TONGELRE werd aan diverse spelers
gevraagd om lid te worden. Zo ook
aan mij, en tot op heden voetbal en
train ik nog met veel plezier bij de
club. Ik speel in een team met een
mix van jonge en oudere spelers en
net als Joep van den Heuvel vind ik
de derde helft erg gezellig. Inmiddels ben ik 50 jaar actief lid, en heb
al veel voetbalschoenen versleten. Ik
ben ook een aantal jaren jeugdleider
geweest van de allerkleinsten tot en
met de 18 jarigen.
Na de lagere school heb ik de 2e
LTS aan de Piuslaan doorlopen en
heb daar de richting elektrotechniek T-stroom gedaan. Dat was ook
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en ben meteen een koeltechnische
opleiding gaan volgen. In die tijd
heb ik bij veel slagerijen en bakkers
de nodige koel- en vriescellen en
toonbanken gemonteerd. Daarna
ben ik bij Smeva Valkenswaard als
koeltechnisch monteur en later als
projectleider op het bedrijfsbureau
gaan werken. Daar heb ik mooie
projecten gedaan voor diverse ziekenhuizen, rijksarchieven en andere
(semi)overheidsinstellingen.
Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Carrier Refrigeration Benelux B.V. als intern projectleider. Mijn werk bestaat
uit het begeleiden van nieuwbouw
en verbouwingen van winkels van
diverse supermarktketens door Nederland en België voor de benodigde
koel- en vriesmeubels.

de tijd dat er aan brommers werd
gesleuteld om ze zo snel mogelijk te
laten rijden. Verschillende keren ben
ik met vrienden met de brommer
op vakantie geweest. Meestal ging
dit goed, maar op weg naar Cochem
kreeg ik in Heerlen pech met mijn
brommer. Omdat we graag door wilden rijden, hebben we de brommers
maar in de stalling van het spoorstation gezet en zijn verder met de
trein naar Duitsland gegaan. Na een
fijne kampeervakantie hebben we
de brommers weer opgepikt, gestart
en wat niemand had verwacht: de
mijne deed het ook. We zijn toen
zonder problemen met z’n allen naar In 1980 leerde ik mijn vrouw Corry
kennen bij de Cosy Corner, het toenEindhoven gereden.
malige restaurant van Tonny van den
Boomen. Ze werkte daar als serveerNa de LTS wilde ik eigenlijk in het
leger of bij de politie, maar op advies ster toen ik met de jubileumcommisvan een leraar ben ik naar de 2e MTS sie (ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van de voetbalvereniging)
aan de Egelstraat gegaan. Dat was
daar een etentje had. Ze woont ook
een leuke periode. Ik deed richting
al bijna haar hele leven in TonEnergietechniek. In het 3e jaar heb
gelre. De eerste jaren woonde ze in
ik leuke stageplaatsen doorlopen
waaronder het Evoluon. Ik deed daar Nederwetten en op 5-jarige leeftijd
verhuisde ze met haar ouders naar ’t
onderhoud aan de apparatuur van
Hofke. In het weekend spraken we af
de tentoonstelling en zorgde ervoor
bij de Lawrence Pub van Rens en Ine
dat de film in de bioscoop op tijd
Walenberg, later van Fred Hoekema.
draaide. Daarna nog bij een installatiebedrijf en tekenbureau gewerkt. Inmiddels zijn we 36 jaar getrouwd
en sinds onze trouwdag wonen we
Met het verdiende geld heb ik toen
mijn rijbewijs gehaald en m’n eerste in de Radiostraat, want we wilden
zeker in Tongelre blijven wonen.
auto gekocht. Dat was een oude
Corry werkt nu nog bij de AH aan de
Opel Kadett, waar je zelf nog aan
kon sleutelen. Het was dan ook leuk Insulindelaan.
om het laatste jaar als een van de
weinige leerlingen met de auto naar In 1987 is onze dochter Inge geboren. Zij heeft Tongelre inmiddels
school te kunnen gaan.
verlaten en woont nu vlakbij Strijp-S.
Mijn eerste werkgever was een klein Werken doet ze bij de EMTE aan
het Victoriapark in het centrum van
koeltechnisch bedrijf in Veldhoven

op de motor te maken als ik thuis
kwam van het werk. Behalve als het
sneeuwt of ijzelt, gebruik ik bijna
elke dag de motor.

Stedentrip in Dublin

Eindhoven als afdelingsmanager.
Dat was de eerste winkel met het
nieuwste EMTE-concept en het was
leuk dat ik dit project ook onder
handen had.
Ze kon ook een aardig potje voetballen en jongens uit de buurt vroegen
haar vaak om mee te doen. Jammer
was het dat er geen damesvoetbal
was bij de voetbalclub Tongelre.
Maar we sporten nu al jaren samen
in de sportschool.
In het begin waren we de jongsten,
maar inmiddels horen we bij de
wat ouderen van de buurt. Een
leuke buurt ook (’t Busselke), waar
we met veel mensen goed contact
hebben. Jammer is het dat er zoveel
winkels zijn verdwenen tussen de
overwegen en nu ook de weekmarkt.
Tot enkele jaren terug sloten we de
zomervakantie af met een buurtfeest. ’s Middags voor de kinderen
een speurtocht en diverse spellen.
Daarna friet met snacks, limonade
en een snoepzak. In de avond was er
dan de BBQ, muziek en dansen, dat
tot in de kleine uurtjes duurde. Jong
en oud hebben hier jaren plezier aan
beleefd.
Met onze vriendengroep, oud-voetballers van Tongelre en hun vrou-

wen, hebben we regelmatig contact.
Gezellige avondjes, een jaarlijkse
BBQ. Regelmatig hebben we stedentrips met auto, bus of vliegtuig naar
binnen- en buitenland, zoals Brugge,
Barcelona, Dublin, Berlijn en Wijk
aan Zee. Dit jaar doen we het anders
en gaan we met de boot naar Texel.
Niet vanuit het Eindhovens kanaal,
want naar Den Helder gaan we toch
maar met de auto.
Motorrijden is ook een hobby van
mij, dit doe ik nu ruim 30 jaar. In de
zomer stonden de kleintjes mij al op
te wachten om een spannend ritje

Carnaval vieren met de buurt is ook
altijd gezellig. In het begin gingen
we naar het kindercarnaval bij het
Wapen van Tongelre, het Karregat
of zaal Hofzicht. Maar het clubje is
kleiner geworden en de kinderen
groot. Daarom gaan we nu meestal
met de naaste buren naar het
centrum van Eindhoven. We doen
daar gezellig een biertje, mensen
kijken, en wat hossen en dansen.
We buurten wat af, want je komt
veel bekenden tegen. Voor we naar
huis gaan, eerst wat eten en soms
leggen we dan nog bij café de Beer
aan, maar dat is afhankelijk in welke
toestand wij en onze portemonnee
zich bevinden.
We hopen nog lang in Tongelre te
blijven wonen, en wensen iedereen
een heel goed 2018, voor de carnavalsvierders volgende maand alvast
veel leut en plezier en misschien
komen we elkaar wel ergens tegen.
De wisselpen geef ik door aan
Robert Rikken.
Theo en Corry

Theo en Corry tijdens carnaval
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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

foto-impressie
Kerstborrel ’t Hofke
22 december op ’t Hofke tussen Koudenhovenseweg en Wolvendijk

Foto’s: John van Soerland
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Laat je de kaas niet van het brood eten in 2018!

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

Tuintip van januari 2018
Wat is een winterharde plant?
Door Jeroen Soontiëns

Een nieuw tuinjaar vol groene
inspiratie ligt voor u. Ik hoop dat u
er het beste van kunt maken. Rond
deze tijd hoor ik vaak vragen over de
winterhardheid van planten. Het is
goed om daar eens bij stil te staan.
Elke plantensoort is aangepast aan
de omgeving en het klimaat waar
hij van nature voorkomt. Zo zijn
tropische planten aangepast aan
warme en vochtige omstandigheden
en planten uit de noordelijke streken bestand tegen koude en lange
winters.
Tropische planten zijn vrijwel nooit
bestand tegen vorst. Zij zullen bij
enkele graden nachtvorst al bevriezen. Veel van deze planten kunt u
herkennen aan de eindeloos lange
bloeitijd, bijvoorbeeld perkplanten
zoals geraniums. Deze planten
hoeven van nature niet te investeren
in een winterbescherming.
Planten uit subtropische gebie-

den kunnen vaak wel lichte vorst
verdragen. Onze winters kunnen ze
meestal echter niet doorstaan. Dit
komt door de combinatie van veel
neerslag en perioden met vorst of
nachtvorst. Tot deze groep planten
behoren planten als de oleander en
diverse palmen.
Soorten uit gematigde streken zijn
hier thuis. Zij zijn aangepast aan
de Nederlandse winter en zijn echt
winterhard te noemen. Kruidachtige
planten uit deze groep hebben vaak
wel een vorm van winterbescherming nodig. Het laten liggen van de
afgestorven bladeren van de plant is
al voldoende.

tuur aanneemt. In de vollegrond
kan het oppervlak van de grond wel
bevriezen, maar de bodem geeft
altijd nog enige warmte af. Bij vorst
wordt de temperatuur bij de wortels
van een plant die in de grond staat,
dus nooit zo laag als de temperatuur van de buitenlucht. In een pot
is elke plant, winterhard of niet,
dus gevoeliger voor kou dan in de
grond.

Wanneer een winterharde plant in
een pot wordt gezet, verandert het
principe echter. In een pot of plantenbak kan de bodemtemperatuur
veel lager worden, dan wanneer de
plant in de vollegrond groeit. Dit
komt doordat de potgrond in een
bak geleidelijk de luchttempera-

Macula vereniging
Macula-café, bijeenkomst op dinsdag 30 januari, van
14.00 – 16.00 uur; de zaal is open vanaf 13.30 uur,
voor mensen met maculadegeneratie. Er komt een
hulpmiddelenleverancier die gespecialiseerd is in
verlichting voor slechtzienden. Deze vertegenwoordiger
informeert ons over goede verlichting in huis, zodat wij
zolang mogelijk optimaal kunnen blijven zien.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

vereniging

Locatie:
Ontmoetingscentrum Het Struikske
Struyckenstraat 10,
5652 GM Eindhoven (Strijp);
Informatie:
Lia Gelten 040-2833448 of
Mieke Gruintjes 040-2489382

Doffer en Duivin
Zij was een glanzende Duivin
en zij viel hem ten offer
ze trouwde hem met tegenzin
want hij, haar man was… Doffer.
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op d’n Hoek

(deel 2)

Hans en Mechel Goddefroy

kindertjes Goddefroy op de slee en
Sinterklaas wiens mijter net niet
boven de nok van het dak uitkomt,
maar nu overdrijf ik wel een beetje.
Laten we het erop houden dat met
een voordeur van 1.60 m. het gewoon erg klein was.
Mechel is in Eindhoven geboren,
Hans is zoon van een Indonesische
vrouw en een Nederlandse zendeling (protestantse missionaris).
Geen voor de hand liggende combinatie.

Het huisje van Hans en Mechel

„Hoefde gullie nie te werken?!”
„Tja, zo dachten ze over ons toen
we in de Muschbergweg woonden.
Hans werkte als beeldhouwer thuis
en als je de hele dag thuis bent, heb
je geen werk toch?! Ons huisje was
gebouwd van door zon gebakken
steen en kalkmortel. Het was net
peperkoek. Als een truck van de
buurman de gevel schampte veerde
het terug. In 1963 trokken Hans
en ik erin. Daarvoor hebben we een

tijdje op ’t Hofke gewoond, boven
wat nu het Chinees restaurant is.
Vooral in de winter was dat afzien.
De wc bevroor en om naar het toilet
te kunnen, gingen we op de fiets
naar het station.” Mechel buigt zich
over de plaatjes van haar fotoboek.
Foto’s in die typische jaren ’70
kleuren (geelachtig, bruin). De oude
Muschbergweg, smal, slootjes met
daarlangs houten palen waarover
de elektrische leidingen liepen, de

Muschbergweg voor de nieuwbouw

Huidige beeld waar toen het huisje stond
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zijn manier van werken is wel het
in brons gegoten beeld van de Ir.
Noordhofprijs. Deze wordt jaarlijks
toegekend aan de beste vakman
of vakvrouw op technisch gebied.
Het prototype staat in zijn boerderij de Grashoeve in Brouwhuis
(Helmond). Hans legt uit: „Er waren
meer kandidaten. De meesten
vervaardigden een vakman zoals
een lasser of machinebankwerker.
Ik had een ander idee. Kijk links boven: meten is weten en rechtsachter
daarvan het oog van de meester.
De heren in de nette pakken waren
overtuigd en mijn ontwerp werd
het.”
Hans en Mechel met een schilderij van hun huisje

Jos Rovers, Paul Brans, Jan Swinkels
„Na de scheiding kwam ik met mijn
moeder en broer in Bosschenhoofd
terecht. Dat plaatsje ligt in West
Brabant bij Oudenbosch. Wij waren
zonderlingen in deze agrarische
katholieke omgeving. Mijn moeder
was een heel klein Indonesisch
vrouwtje en wij praatten anders.
Dus redenen genoeg om mij naar
hartenlust te pesten. Bovendien was
ik protestant en volgens de kinderen van het dorp zou ik in de hel
belanden, want dat had de pastoor
gezegd. Toen mijn moeder hierover
verhaal ging halen bij deze zielenherder, beaamde hij dit direct, maar
hij zou de kinderen aansporen mij
voortaan met rust te laten. Wel gaf
hij het advies om Hansje katholiek
te laten worden. En dat gebeurde
ook. Een pater die filosofie gaf aan
het seminarie van Oudenbosch
bereidde mij hierop voor. Nu zijn
protestanten niet zo gevoelig voor
wonderen, maar zo dacht ik, als
die geleerde man er in gelooft, dan
moet het wel waar zijn.
Middelbare school zat er voor mij
niet in o.a. vanwege mijn dyslexie,
een probleem dat destijds niet
officieel bestond. Ik heb maar vier
jaar lagere school gehad, waarna ik
hulpje van een beeldhouwer werd.
Als fanatieke communist dacht

die heel anders over de clerus en
dat stak hij niet onder stoelen of
banken. Al snel ontdekte hij dat
ik talent had voor het vak. Zonder diploma van welke vorm van
voortgezet onderwijs dan
ook, kwam ik op
de kunstacademie Sint Joost
in Breda. Maar
ik moest wel mijn
diploma van de
middelbare school
meenemen. Weer
vergeten, morgen
neem ik het mee.
Uiteindelijk vroeg
men er niet meer
naar, misschien omdat
men zag dat ik het best
wel goed deed.„

Onderstaand het prototype
van de Ir. Noordhofprijs

Na Breda volgden de
kunstacademie in Amsterdam
en die van Maastricht, waar
hij later ook les gaf. Bekende
beelden van Hans zijn o.a.
De Volder in de Hermanus
Boexstraat, de Handelsreiziger
die nu in de hal van de Kamer
van Koophandel op de Kennedylaan staat en de Tamboer
bij de Catharinakerk.
Exemplarisch voor
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foto-impressie
Kerstmarkt 2017
Kerstmarkt 9 december bij de Wasvenboerderij

Foto’s: Paul Brans
15

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

NIEUW IN TONGELRE

Begeleiding en training voor kinderen
√
√
√
√
√
√
√

Begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden
Begeleiding op het gebied van leerstof
Cito LVS/Entreetoets groep 6 en 7
Cito Eindtoets groep 8
IEP Eindtoets groep 8
Begrijpend lezen training groep 5/6 en groep 7/8
Rots & Water training

Voor meer informatie of vragen:
www.powerkind.nl of bel 06-41307112

De Pinckart 54 • 5674 CC Nuenen
T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl
www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

Chineng Qigong Eindhoven

Chinese bewegingsleer voor ontspanning,
balans, vitaliteit en gezondheid

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Info en aanmelden:
Syl Davans • Morgenroodstraat 59 • 5641 HC Eindhoven
• Telefoon: 06 48157046
• Email: chinengqigong.eindhoven@gmail.com

drukkerijallcolor

Voor al uw print- en drukwerk

drukwerk

printwerk

afwerking

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

open dag
Lorentz Casimir Lyseum
20 januari 2018: open dag Lorentz Casimir Lyceum
Het Lorentz Casimir Lyceum verwelkomt alle toekomstige havo-, atheneum- en gymnasiumscholieren en
hun ouders voor een kennismaking.
Tijdens de open dag ontdekken leerlingen uit groep 8
hoe leuk het is om slim te zijn.

in het Casimirgebouw, Celebeslaan 10 te Eindhoven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Boyca van den Broek broek.b@lcl.nl

Tussen 11.00 en 15.00 uur vertellen de docenten
graag over deze overzichtelijke en gezellige school. Alle
leslokalen zijn open om een kijkje te nemen bij allerlei
vakken zoals design, Frans, tekenen, aardrijkskunde,
Cambridge Pre en nog veel meer. Je kunt pannenkoeken eten bij biologie, sportief bezig zijn bij gym en een
natuurkundequiz doen. Je ouders krijgen alle informatie over de extra begeleiding voor leerlingen die hulp
nodig hebben en over leerlingen die meer uitdaging
willen.
Er is een lokaal ingericht met alle informatie over
Quest. Dit is een aantrekkelijk programma dat veel
uitdagingen biedt en leerlingen creatief leert denken,
onder andere in de vorm van spannende projecten.

ONZE
EINSTEINS

Voor meer informatie zie www.lcl.nl In de aula zijn er
optredens van de schoolband en is er tijd om even te
genieten van een glaasje fris of een kopje thee. Kortom,
een dag die boordevol activiteiten zit en leerlingen
alvast een leuk voorproefje van het Lorentz Casimir
Lyceum geeft.
LORENTZ
CASIMIR
LYCE UM

havo/atheneum/gymnasium

De open dag is voor alle leerlingen van de groepen 7 en
8 van de basisschool en hun ouders.
Iedereen is van harte welkom van 11.00 tot 15.00 uur

OPEN DAG ZATERDAG 20 JANUARI 2018 11.00 - 15.00 UUR
MINILESSEN WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 14.00 - 16.00 UUR

KIJK OOK OP WWW. LCL.NL

LORENTZ CASIMIR LYCEUM

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring
in het leegruimen van woningen,
schuren en garages. Bijvoorbeeld
na overlijden of bij verhuizing.

Het

Vossenhol
VOOR IEDERS BUDGET

• Tweedehands en nieuwe kleding

Voor meer informatie of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels
06-13282524

(baby t/m volwassenen)

• Schoenen • Linnengoed
• DVD’s/CD’s • Etc.

Vanaf

41,-

Avondroodstraat 40 • Eindhoven

(Ingang aan de achterzijde oude school De Boog)

Facebook.nl/hetvossenhol • Tel.: 06 55 82 30 39
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PureVOOR
passie
HAAR EN HUID!
+

Van der Heijden kappers:
een kapsalon waar werkelijk iedereen komt!
Beautysalon Esmay:
een plek waar je heerlijk kunt ontspannen!

Vanaf augustus zijn wij samen 1!
Het team van Van der Heijden Kappers zet zich met veel enthousiasme in voor de klant.
Jouw wens staat centraal en je krijgt de stijl die bij je past. Ons goed opgeleid team helpt je met
een eerlijk en persoonlijk advies. Dat is voor ons kwaliteit. Beautysalon Esmay is een plek waar je
heerlijk kunt ontspannen en genieten van intensieve verzorging. We werken met de beste producten
van Extenso Skincare om je huid optimaal te kunnen behandelen. Welkom!

donde
rd
avond ag
TO
20.00 uu T
r
OPEN!

’T HOFKE 137 | EINDHOVEN | 040 2812764
WWW.VANDERHEIJDENKAPPERS.NL

familievoorstelling
’Clown kado’

Alleen op de vijf zaterdagavonden
wordt na de pauze op veelvuldig
verzoek opnieuw de documentaire
’IK WIL MIEKE BLIJVEN’ vertoond.
U betaalt hier niets extra’s voor.
De film is alleen in combinatie met
de voorstelling te zien.
Het is een weergave van vijf ontmoetingen in 5½ jaar tijd van Arno
Huibers met Mieke. Zij lijdt aan
Alzheimer. In deze documentaire
zien we interviews gaandeweg overgaan in clownsontmoetingen.
Wanneer met taal geen communicatie meer mogelijk is, ontmoeten

Met hulp van kinderen komt Clowns Kado tot leven

10 keer in Arno’s Theater in Tongelre.
Pareltjes van clownerie van internationale klasse! Arno Huibers in
perfect samenspel met muzikaal
genie Paul van der Heijden.
Voor de hele familie vanaf 3 jaar
(2 jaar is echt te jong).
Op het podium staat een groot
kado.
Een deftige kale musicus met een
rood plukje haar, speelt zijn concert.
Zijn clownsmaatje geeft er een heel
eigen invulling aan met een muzikale vuilnisbak, een levende bezem,
met stille trom, een feeërieke zeepbellenact en nog veel meer... Ooit
iemand accordeon met de tong zien
spelen? En het clownskado?
We pakken het graag voor u uit met
een innemende glimlach en een
schaterlach.
Op www.clownarno.nl staan ook
korte filmpjes en verdere informatie
over deze voorstelling

heid van het publiek. Na afloop
zijn kinderen van harte welkom om
gefotografeerd te worden in levensgrote zeepbellen.

Extra
Vooraf aan de voorstelling schminken de clowns zich in aanwezig-

Extra: ik wil Mieke blijven
Documentaire over clown ontmoet
Alzheimer (30 min)

Data/reserveren
Data: 10, 11 februari,
3, 4, 24, 25 maart,
21, 22 april 12, 13 mei 2018
Aanvang:
zaterdagen 19.30 uur (einde 21.25
incl. film)
zondagen 15 uur (einde 16.10)
Waar:
Arno’s Theater, Kalverstraat 11,
Eindhoven.
Entree:
Kinderen t/m 16 jaar € 7,50 & volwassenen t/m 113 jaar € 12,50
Reserveren:
per mail via info@arnohuibers.nl
(u krijgt bevestiging binnen 2
dagen); vermeldt u s.v.p. naam,
datum, aantal kinderen en volwassenen en uw telefoonnummer.

CLOWNS KADO levensgrote zeepbellen

Mieke en Arno elkaar op hun heel
eigen wijze… verstild, aftastend,
met liefdevolle humor. Niet meer
aan verwachtingen hoeven voldoen.
De ander ontmoeten in de kern wie
zij is... Mieke.
Op www.arnohuibers.nl staat een
kort impressie-filmpje.
KORTING
U krijgt als lezer van dit wijkblad
€ 2,50 korting per persoon indien
u vooraf reserveert per mail en
vermeldt: ’Kortingscode HOFKE’
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In memoriam

Annie/Anneke
Door treurige omstandigheden hebben wij na haar
overlijden geen afscheid kunnen nemen van Annie,
onze zus en tante. Graag willen wij Annie gedenken
met onderstaand versje.
Wij hadden een tante die was uniek
ze maakte de beste vliegers
nog met de ouderwetse techniek.
Ze vlogen het hoogst van allemaal
en als je niet uitkeek ging die
zelf nog met je aan de haal.
Wij hadden een tante die ging mee op vakantie
je zou je niet vlug vervelen, dat was de garantie.
Wilden wij schommelen, kleuren of knutselen met plak
Ons tante had alles op zak.

En oh wee..., als iemand zei: „da kannie”
dan zeiden wij: „Oh nee...????”
En wezen naar ONS TANTE ANNIE.
Op haar werk had ze het goed naar haar zin
want het was al 40 jaar vanaf het begin.
Stofes verwijderen en scheurtjes plakken
Alles was haar heel lief, daar in het STREEKARCHIEF.
Had je haar nodig, je stond nooit in de kou,
Tante Annie was een heel veelzijdige vrouw.
Op haar FIETS naar dat werk, steeds maar heen en
weer,
En meteen de boodschappen mee keer op keer.
Al jaren deed ze dat op haar eerste fiets,
als je eens wist hoeveel kilometers, dat was niet voor
niets.
Helaas was na 60 jaar toch deze fiets nog gestolen,
Dat schijnt er tegenwoordig ook bij te horen.
De drogisterijen maakten steeds meer winst in de stad
van alles kocht ze daar, drop, zalfjes en druivensap.
Ze kon helpen dat was toch knap, met muggenbulten,
bijensteken en mierenbeten, voor alles wist ze wat.
Maar het meest zweerde ze bij balsem van DIJK.
Die beval ze aan bij arm en rijk.

Wij hadden een tante die had vroeger thuis
speciaal voor ons kinderen een echt ’Praethuis’
Daarin konden wij spelen ook hier van alles wat
ja onze tante had voor ons kinderen
altijd... ...tijd zat.

Helaas is het later niet altijd goed gegaan
we hadden geen tijd meer om eens langs te gaan.
En nu ons tante Annie er niet meer is
Voelen we pas wat dat is,
zoals gewoonlijk een heel gemis.
Je hebt nu je rust gevonden, zo dik verdiend
en vanuit je wolkje kijk je naar ons uit...
We zeggen... ...vaarwel tot besluit.

Wij hadden een tante zo was er maar een,
stond altijd voor iedereen klaar en wel meteen.

Namens allen die veel van haar gehouden hebben.
Trees Verhulst

Parktheater Eindhoven
genomineerd voor Theater
van het Jaar Prijs 2017
Parktheater Eindhoven is genomineerd voor de prijs
‘Theater van het Jaar 2017’. Dat heeft de Vereniging
Vrije Theater Producenten (VVTP) bekend gemaakt.
Het Parktheater werd zes keer eerder genomineerd en
mocht in 2014 de prijs in ontvangst nemen.
De VVTP reikt de prijs sinds 2010 uit en nomineerde
nu zeven grote en vier kleinere theaters. De leden
hebben alle theaters in Nederland beoordeeld aan de
20

hand van verschillende criteria op het gebied van communicatie, techniek, uitstraling en gastvrijheid van het
theater, ondernemerschap en de kwaliteit van samenwerking tussen theater en producent. Dit jaar is er bij
de beoordeling een extra focus gelegd op de marketing
en dan met name hoe het theater erin slaagt nieuw
publiek te bereiken en bestaand publiek te binden.
29 januari 2018
De Theater van het Jaarprijs 2017 wordt op 29 januari
2018 uitgereikt tijdens de jaarlijkse VVTP Theaterbeurs.

momenten met
Hart, ziel en handen
De dans van de kraanvogel
Door Wim van de Wiel

Lang geleden in het Oude Japan, leefde
er eens een arme student.
Alle dagen van de Oude Wijzen kon
hij opnoemen, hij kon dichten, muziek
maken en zelfs schilderen, maar
geld bezat hij niet. De jongen was
straatarm! In de vroege avond ging hij
meestal op bezoek bij zijn vriend, de
herbergier. Daar zette hij zich neer op
z’n bekende plaatsje in een hoek van
de gelagkamer en begon te schrijven of
te schilderen.
Op een dag kwam de student weer de
herberg binnen, doch hij ging dit keer
niet zitten. Hij nam een pot OostIndische inkt, doopte zijn penseel erin
en schilderde, met enkele zwierige
streken, een kraanvogel op de muur.
Verwonderd kwamen de waard en de
gasten naderbij en keken aandachtig
naar de vogel. Want het dier zag eruit
of het ieder ogenblik zijn vleugels zou
kunnen uitslaan en wegvliegen.
Toen wendde de student zich tot
de waard en sprak: „Beste vriend,
vandaag vertrek ik uit deze plaats.
Maar omdat u altijd zo goed voor mij
geweest bent en blijkbaar weet wat
honger is, heb ik als afscheidsgeschenk deze kraanvogel op uw muur
geschilderd. U hoeft slechts driemaal
in de handen te klappen of de kraanvogel strijkt neer op de vloer en maakt
een dansje voor u en de gasten. Maar,
beste man, houd er rekening mee dat
de vogel slechts éénmaal per dag kan
dansen.”
Na deze woorden klapte hij driemaal
in zijn handen om aan te tonen dat hij
de waarheid had gesproken en werkelijk, de kraanvogel sloeg zijn vleugels

uit, streek met de snavel zijn veren
glad en daalde neer op de vloer. Met
lichte bewegingen begon bij op wonderbaarlijke manier te dansen. De
gasten hielden hun adem in. Toen de
vogel zijn dans beëindigd had, steeg
hij van de grond op en het volgende
ogenblik was hij weer de bewegingloze afbeelding op de muur.
De student nam daarna hartelijk
afscheid van de verblufte waard en
ging heen.

hangende kop naar beneden. Hij danste. Doch het was een vreemde dans,
waarbij alle gasten tranen in de ogen
kregen. Zo danst een dier dat sterven
gaat, dacht de waard ontzet. Toen de
kraanvogel de dans beëindigd had,
bleef hij roerloos staan. De deur werd
geopend en daar stond de student in
de herberg.

Van die dag af brak er een gouden tijd
aan in de herberg. De gasten stroomden toe, want iedereen wilde de dans
van de kraanvogel zien. En hoewel de
waard wel eens terugverlangde naar
de stille figuur in zijn eigen hoekje
van de gelagkamer - iedere keer als de
kraanvogel op de vloer neerstreek, was Hij had zijn fluit in de hand en zonder
het of de student in levende lijve voor een woord te zeggen bracht hij deze
hem stond.
aan de lippen en begon te spelen.
Rustig liep de kraanvogel naar hem
Op een dag verscheen een bekende
toe. Geen van de aanwezigen bewoog
rijkaard in de herberg, een slecht en
zich. Er hing een vreemde stilte in de
hebzuchtig mens. Toen de kraanvogel anders zo drukke gelagkamer.
gedanst had, eiste de man dat het dier
nogmaals zou dansen.
De student verliet de herberg en liep
het dorp door. Hij speelde een trieste,
„Dat is onmogelijk, werkelijk, dat kan beklemmende melodie, die de mensen
niet,” verklaarde de waard.
nóóit zouden kunnen vergeten. Een
paar passen achter de student liep de
Maar de rijkaard, gewend voor geld al- kraanvogel droevig voort. Toen zij aan
les gedaan te krijgen, wierp een buidel het einde van het dorp gekomen wamet goudstukken op tafel en zei kalm: ren, verdwenen zij zo plotseling, alsof
„Ik wil dat hij nog eens danst!”
ze door de aarde waren opgeslokt.
Sindsdien heeft niemand meer iets
Wat kon de arme waard beginnen?
van hen vernomen…
Met een bang hart klapte hij nog eens
driemaal in de handen. De kraanvogel Wat bij mij opkomt: Vertrouwen in
aan de wand bewoog zich, langzamer elkaar geeft leven, machtswellust
dan anders, en streek met droevig
maakt de wereld stuk.
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nieuw enthousiast bestuur
Vlindertown
Vlindertown (voorheen vlinderflats)

Oude winkelcentrum aan het Spanvlinderplein

Op een donderdagavond om 8 uur
liep ik op de Vuurvlinderstraat in de
richting van de flat met de oneven
nummers. Ik was gebeld door Hans
Meister met de mededeling dat er
een nieuwe huurdersvereniging voor
de vlinderflats was en hij daar graag
het een en ander over wilde vertellen.
Hij nodigde mij uit om in de VLINDERBARN te komen buurten. De
Vlinderbarn is een garagebox onder
de flat die al jaren gebruikt wordt
voor gezellige avonden, voetbal
kijken e.d.
Je ziet al van verre de garagebox,
waarvan de deur wagenwijd openstaat. En als het erg koud is hangt er

een doorzichtig plastic scherm voor
de ingang.
In de box, die gezellig is ingericht,
staan tafels, stoelen en een bar.
Aan de muur hangen diverse zaken,
waaronder een dartbord en mededelingen.
In de box word ik meteen voorzien
van een drankje en tref ik het nieuwe
bestuur van de huurdersvereniging:
voorzitter Hans Meister, secretaris
Henk Bloks en penningmeester Jack
van Cronenburg. Als ze beginnen te
vertellen zijn ze zo enthousiast, dat
ze niet meer te stoppen zijn en bedelven me met posters en flyers van
door hun georganiseerde of nog te

Één van de flats
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organiseren evenementen.
Samengevat komt het hier op neer:
Op 12 augustus 2017 worden ze
door de algemene ledenvergadering
gekozen als bestuur van de huurdersvereniging Vlinderflats. Het oude
bestuur stapt op.
Enthousiast begonnen ze met het benaderen van Woonbedrijf, WIJeindhoven, Lumens, Lunet Zorg en
wijkagent Ronald van den Heuvel. Er
werd een facebook pagina geopend
waarvan op 5 november al 115 mensen lid waren. De naam Vlinderflats
werd omgedoopt in VLINDERTOWN.
De naam Vlinderflats kwam niet
meer positief over. Voor alle 6 flats
werd een flatcoördinator gevonden
alsmede zo’n 30 vrijwilligers. Het positieve van deze vrijwilligers schuilt
in het feit dat er diverse mensen van
andere nationaliteiten vrijwilliger
zijn, die hun landgenoten kunnen
benaderen, wat al direct vruchten
begon af te werpen.
Er werden 2 dames gevonden die
de VLINDERKIDS onder hun hoede
namen. Op 25 november was er
een knutselmiddag, op 1 december
konden de kinderen hun schoentje
zetten in een tent aan de Vuurvlinderstraat en op 2 december had men
in deze tent een afspraak met Sint
Nicolaas, die daarvoor speciaal naar
de Vlinderkids kwam.

Een gezellige bijeenkomst buurtbewoners

Container van de schoonmaakdag

Er werd een schoonmaakdag georganiseerd. De vereniging bestelde
een container en de buurtbewoners
konden voor een klein bedrag hun
overtollige goederen in de container
storten. De container was geheel
gevuld. Ook werd door een aantal
vrijwilligers het onkruid rond en
tegen de flats verwijderd. Met Halloween was de Vlinderbarn geheel
versierd en werd door veel mensen
(kinderen) bezocht.
Ondertussen hebben zich al mensen
gemeld om de bloembakken te vullen
en te onderhouden. Er is in samenwerking met Lumens een fietscursus
georganiseerd voor buitenlandse
vrouwen. Dit was zo’n succes dat er
op het laatste moment nog een aantal fietsen moesten worden geregeld.
De vereniging wil graag het gebied

bestrijken vanaf de scoutingblokhut,
de flats, de Apollovinderlaan en
de Jumbo, met als grens de Pagelaan. Vanuit de Apollovlinderlaan is
massaal positief gereageerd en met

Jumbo is een samenwerking aangegaan. Jumbo heeft 3 personeelsleden
aangewezen om de contacten en
evenementen met de huurdersvereniging te onderhouden.
Er is reeds door de vereniging een
buurtpreventieteam opgericht met
in totaal 10 leden, die ’s avonds en
’s nachts gaan lopen en toezicht
houden. Op 27 november werd in
een vergadering met diverse disciplines het buurtpreventieteam gepresenteerd.
De flatbewoners worden thuis
bezocht voor een financiële bijdrage
omdat het bestuur op dit moment
alles zelf moet betalen. Dit werkt best
goed, wat mede te danken is aan de
buitenlandse vrijwilligers.
Ook voor de Vlinderkids worden de
ouders thuis benaderd. Tot dusverre

Interieur van de Vlinderbarn

zijn er 81 kids. Het probleem voor
de vereniging is een ruimte te vinden
om de evenementen in te houden,
de Vlinderbarn is te klein. Ze willen
contact gaan leggen met het Oude
Raadhuis en eventueel met Orka. Ze
mikken echter op de ruimtes van de
scoutingblokhut, omdat dit in de wijk
ligt.
Al met al is het een super enthou
siast bestuur wat in korte tijd al veel
bereikt heeft en beslist nog veel van
zich zal laten horen.
Interieur van de Vlinderbarn

Jan Swinkels
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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.

Carnavalsavond

Vrijdagavond 9 februari van 20.00 tot 00.00 uur
Gezellige start van Carnaval 2018!
Kom dit samen vieren met de vrijwilligers
van ’t Oude Raadhuis.

Zoek je
contact?
Bel of mail
ons!

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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Gezellige avond met film en hapjes

Kerstbrunch

Noteer ook de volgende data voor een gezellige
avond: 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei.
Koffie of thee € 1,00.
Overige consumpties volgens de consumptielijst.

Oliebollen voor de vrijwilligers
en donateurs

Op vrijdagavond 19 januari 2018 organiseren we
weer een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen
voor lekkere hapjes die passen bij de film.
In 2018 is het vijftig jaar geleden dat Martin Luther
King werd vermoord. De derde maandag in januari is
het in de VS ’Martin Luther King Day’, een nationale
feestdag, gewijd aan King en zijn gedachtegoed.
De film ’Selma’ (2014) gaat over een belangrijke
periode in de geschiedenis van Amerika. De AfroAmerikaanse bevolking eist in 1965 stemrecht. Een
vreedzame protestmars van het stadje Selma (Alabama) naar de hoofdstad Montgomery eindigt met
bruut geweld. De demonstranten laten het er echter
niet bij zitten. Onder leiding van Martin Luther King
Jr. ontstaat één van de grootste protestmarsen ooit
die er toe leidde dat President Johnson de Voting
Rights Act tekende.

Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers,
Riet en Jack Hanssen,
Mieke en Tini Peters

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

Tweede Kerstdag was er weer de traditionele kerstbrunch op ’t Oude Raadhuis. Diny, Henny, Wim en
Corrie hebben onze 40 gasten weer een heerlijke brunch
voorgezet. Diny las een sfeervol gedicht voor en de
gasten hebben genoten van dit gezellig samenzijn en natuurlijk van al het lekkers dat ze voorgeschoteld kregen!

De laatste vrijdag van het jaar bakken Hermien en
Anneke hun niet te evenaren oliebollen voor de vrijwilligers en donateurs. Deze hebben allemaal wel een
bedankje verdiend. Het werd een gezellige ochtend
met ruim dertig gasten die onder het drinken van
koffie en Glühwein hebben genoten van de oliebollen
met appel, ananas en rozijnen!
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activiteiten bij Orka
Alle vrijwilligers van Activiteitencentrum Orka
wensen iedereen een goed en gezond 2018!
Muziekavond 20 januari:
Terug naar de jaren ’70 & ‘80

Lekker eten 3 gangen menu

14 februari, aanvang 19.00 uur, kosten € 5,00
Je kunt reserveren via mailadres:
cook4u.orka@gmail.com

5 jarig bestaan ORKA

8 april grote open dag in verband met het 5-jarig
Dit jaar zullen onze muziekavonden anders zijn dan
bestaan.
anders. Op deze muziekavond bepaalt u wat u wilt zien Programma volgt!
en horen uit de jaren ’70 en ’80. Zeer herkenbaar en
mooi om nog eens terug te zien. De muziekparty’s uit
deze jaren zijn er in overvloed maar waar zie je ook nog Januari 2018
de bekende reclames, series en nieuwsmomenten?
Zaterdag Muziekavond
En wat te denken van ’Petje pietemientje’ of „ik zeg nog
20 januari, v.a. 20.00 uur Jaren 70&80
zo: geen Bommetje” van Melkunie.
Februari 2018
Series als ’Dukes of Hazzard’, Tita Tovenaar, A-Team
Woensdag Cook4U
en Films als Grease, Rocky, The Godfather en E.T.
14 februari (zie artikel Cook4U)
Dit alles onder het genot van de muziek uit deze jaren
Zaterdag Muziekavond (thema)
en natuurlijk ook de videoclips die aangevraagd kunnen
24 februari, v.a. 20.00 uur
worden. Wij zien jullie graag op 20 januari vanaf 20.00
Maart 2018
uur. Toegang is gratis.
Zaterdag Vinylparty
10 maart, v.a. 20.30 uur
Woensdag Cook4U
14 maart (zie artikel Cook4U)

Contact

Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
Email: info@orkacentrum.nl
Internet: www.orkacentrum.nl
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nieuws van de
Basisscholen
Viering groep 4b
Groep 4b had een viering over
Sinterklaas. En de mensen vonden
het heel leuk. Het heet ’groep 4b
en het grote pakjes mysterie’. In
de viering was het zelfgemaakte

sinterklaasjournaal. In het verhaal
waren opruimpieten, sterke pieten,
meisjespieten, Dieuwertje Blok
en nog allemaal andere pieten. Er
waren ook kinderen die het sinterklaasjournaal keken. Het ging over
de verdwenen pakjes van De Boog,

en die moesten wel terug want
anders krijgt De Boog geen cadeautjes meer. Gelukkig was het goed
afgelopen.
Groetjes,
groep 4b van De Boog

Weekblad van basisschool de boog!
eerst ging iedereen naar buiten.
Toen moesten we wachten.
toen iedereen buiten stond gingen
we jingle bell rock zingen.
toen bracht iedereen de hapjes
naar boven.
Er waren een heleboel hapjes!
in onze klas was er heel veel eten.
We hadden heel veel eten bijv. we
hadden 2 pizza’s en die waren binnen 5 minuten op!

we hadden het heel erg gezellig.
Toen begon iedereen te kletsen.
Maar het bleef wel gezellig!
we hadden een placemat waar we
op konden tekenen.
En een woordzoeker gekregen met
onze eigen namen.
toen het 7 uur was ging iedereen
naar huis.
En toen ze naar huis gingen at
iedereen de hapjes van hun op.

Gezellige naaister gezocht
Gezellige naaister gezocht voor
een leuke club in ’t Oude Raadhuis in Tongelre. Elke vrijdagmorgen, met uitzondering van de
schoolvakanties, is er van 9.30 tot
11.30 uur een naaiclubje actief in
’t Oude Raadhuis.

Informatie:
Tiny Kuijpers 06-40596512.

Kosten: € 60,00 per kwartaal.

Vanaf 12 januari zijn we weer op
zoek naar wat nieuwe dames, dus
wil je graag naailes in de buurt: in
dit clubje zijn nog enkele plaatsten
vrij. Naaimachines zijn aanwezig,
er wordt gewerkt met patroonboeken, er wordt advies gegeven,
maar iedereen mag vrij werken.
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Kindertherapie

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

Jongerentherapie

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

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

SOLGAR

BIJ ETOS TONGELRE!

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

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

Etos Tongelresestraat!

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

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

koopman van de maand
Kevin Deckers
„Fruit doe ik al mijn hele leven”
door Anne-Marie Boeren

maken en leert de mensen echt
kennen. En het is geen 9 tot 17
uur baan. Daar zou ik niet aan
moeten denken.” Sinds kort heeft
Kevin een loods dichter bij huis en
hoeft hij niet meer zo vroeg op. „Ik
sta op donderdag om 05.00 uur
op en ga dan naar mijn loods om
te laden. Om 06.00 uur ben ik op
de markt en pak ik op mijn gemak
uit. Om 08.00 uur ben ik dan ongeveer klaar. Als ik om 12.15 uur
thuis kom, kan ik gelijk door naar
de veiling waar ik mijn handel haal
voor de vrijdag en zaterdag.”
Kevin heeft een vrouw en twee
Kevin Deckers staat deze eerste
kleine kinderen. „Zij nemen de
maand van het nieuwe jaar in
zaak niet over. Voor hen zie ik hier
de schijnwerpers als zijnde onze
geen toekomst in. De markt zal
‘Koopman van de maand’. Kevin
erg gaan veranderen. Wel geloof
is een jong gezicht op de markt.
ik nog steeds dat de markt zich
Vroeger hielp hij zijn oom Van
onderscheidt van de supermarkt
Thoor al mee. Zo kwam hij vanaf
zijn elfde jaar op de markt terecht. door de kwaliteit en het persoonNaast het helpen heeft hij avond- lijke.” Zijn vrouw helpt veel mee
in de zaak. „Zij doet voornamelijk
opleidingen gevolgd en gehaald.
In 2014 werd het even spannend: de boekhouding, facturatie en stelt
offertes op. Ik lever ook veel aan
hij kreeg een ontsteking in zijn
grote bedrijven en dat levert extra
heup waardoor hij uit de running
administratie op. Op sommige
was. „In die periode besloot mijn
oom net te gaan minderen”, vertelt markten helpt zij mee”.
„Ik mis wel de klanten van de oude
Kevin. „Hij wilde graag 75% van
Bothastraat. Sommigen kunnen de
zijn markten aan mij overdoen.
Terwijl ik aan het revalideren was, afstand naar de nieuwe locatie niet
meer overbruggen. Ik rijd daarom
moesten de papieren getekend
’s middags nog even door de oude
worden. Als ik het niet over had
genomen, had ik zonder werk ge- buurt bij de Bothastraat om bij
zeten.” In 2015 werd de zaak van klanten aan huis te leveren.”
hem en ging hij zelfstandig verder. Wanneer je Kevin vraagt naar
een leuke herinnering aan de
„Fruit doe ik al mijn hele leven.
Bothastraat of de nieuwe locatie,
Daarbij ben je op de markt op de
juiste plek: je bent nergens zo vrij begint hij al te lachen. „Ik weet
als daar. Je kunt altijd een praatje niet of ik dit wel kan vertellen.

Maar dit blijft mij in ieder geval
wel bij: op de nieuwe locatie kwam
een klant sinaasappels halen. Zij
proefde een partje en kocht een
zak. Terwijl ze het partje proefde
en weggooide hoorde ik wel wat
geknetter, maar ik zocht er verder
niks achter. Later op de ochtend
kwam ze opeens weer terug bij
mijn kraam. „Heeft u misschien
mijn kunstgebit gevonden?” En
jawel hoor: daar lag hij! Onder de
kraam aan een partje sinaasappel
vast!”

Bij inlevering van
deze bon
2 kilo Jonagold
voor maar €2,Kevin Deckers

contact
Marktmeester A. Boeren
a.boeren@eindhoven.nl
Tel. 0628906973
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van de Geloofsgemeenschap
 Zondag 21 januari om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide Oecumene zondag
 Zondag 28 januari om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide Jeugdkerk
 Zondag 4 februari om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide
 Zondag 11 februari om 10.00 uur
dominee Tineke Dronkert, Jeugdkerk, carnavalzondag
 Zondag 18 februari om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide, start 40 dagen tijd
 Zondag 25 februari om 10.00 uur
dominee Tineke Dronkert Jeugdkerk
 Zondag 4 maart om 10.00 uur
dominee Tineke Dronkert

Onderstaande foto van de bloemschikkingen van de 4e
adventszondag en van de Eerste Kerstdag van 2017. Het
gedicht hoort bij de schikking van Kerst. De ontwikkeling
van de schikking laat zien „Breek ons open, doorbreek
onze begrenzing”.

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Twee maal per
maand (2e en 4e zondag) is er jeugdkerk voor kinderen
in de middelbare schoolleeftijd. Inmiddels is ’De Blokhut’ door de Jeugdkerk in gebruik genomen. Dit is een
eigen gebouw voor de jeugd in de tuin achter de kerk.
Week van het gebed voor
de eenheid van Christenen (21-28 januari 2018)
Het thema van deze week
van gebed voor de eenheid
is ’Recht door zee’. Mozes
die het volk Israël uit de
slavernij leidde, gaf hoop
en moed aan de Israëlieten. Het lied uit Exodus
15, een danklied voor de
redding en bevrijding, is
het uitgangspunt voor
deze week. Diverse kerken in Eindhoven werken in
deze week samen. De week wordt geopend op zondag
21 januari om 11.00 uur in de Thomaskerk, Thomas
laan 43. Meer informatie op www.raadvankerkeneindhoven.nl

Grenzeloos Licht,
uit de hemel op aarde
voor sterken en zwakken,
zwarten en witten.
Woord van zo hoge,
kwetsbaar in een kind.
Breek ons open,
doorbreek onze begrenzing:
binnen en buiten worden één,
vrede op aarde.
Licht van ons leven,
geschonken in een kind,
richt ons kijken,
leer ons zien.

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
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Katholieke kerkdiensten
In deze rubriek worden onder
verantwoordelijkheid van Rond ’t Hofke
maandelijks de kerkberichten 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 en
daarna koffie/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 dinsdagochtend 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:
uitvaarten:
14 december: Nelly Lahaye–Claassen, 77 jaar

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

Begijnenhofgesprekken

ringen zijn er, hoe kunnen wij die
waarderen. Welke keuzes maken
wij?
Drs. Rinder Brouwer en zijn echtgenote Jeannette Goudsmit spannen zich al jaren in om dood, rouw
en dodenbezorging een normale
plaats in het leven te geven en zijn
actief op funerair gebied (zie www.
atelier-terreaarde.nl).

Rinder Brouwer

Lezing door en gesprek met Rinder Brouwer over Memento mori.
Deze vinden plaats op zondag 21
januari van 10.30 tot 12.30 uur
in De Herberg op het terrein van
Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5632
KB, Eindhoven.
’Ook u wacht ik’ was het op-

De toegang is gratis, u kunt bijdragen in de kosten, die zijn rond
€5,- p/p.
Jeannette Goudsmit Zie: www.begijnenhofgesprekken.
nl voor meer details, jaarprogramschrift op de poort van menige
ma, een route beschrijving en de
begraafplaats. In een tijd waarin
parkeerplaatsen bij Eckartdal.
veel verandert - maatschappelijk,
Telefoon:
cultureel, politiek, religieus, ecolo- mevr. Spiertz: 040 242 12 63
gisch- blijft de dood onveranderd
of J.de Jong 040 241 58 21.
de enige zekerheid in het leven.
Mail: begijnenhofgeprekken@
Maar ons denken over dood, rouw kpnmail.nl. U kunt via mail onze
en dodenbezorging verandert wel maandelijkse uitnodiging ontvanmet de tijd mee. Welke verandegen.
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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 van wild en
gevogelte tot
HeerliJke stamppot!

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

de Tongelrese
Keuken
Hollandse nasi met worst, boerenkool en
scharreleieren
Voor 4 personen
* 300 gram witte rijst
* 2 eetlepels zonnebloemolie
* 100 gram gerookte spekblokjes
* 2 uien, gesnipperd
* 1 teen knoflook, fijngehakt
* 200 gram boerenkool, gewassen en gesneden
* 1 kleine knolselderij, in blokjes
* 2 preien, in halve ringen
* 1 Gelderse rookworst, in halve maantjes
* 2 eetlepels ketjap manis
* 1 eetlepel gembersiroop
* 2 theelepels sambal oelek
* 2 eetlepels bakboter
* 4 scharreleieren

3 Voeg de preiringen en rookworststukjes toe en roer
de rijst erdoor.
   Daarna de ketjap, gembersiroop en sambal.
   Breng op smaak met peper en zout.
4 Bak in een koekenpan de spiegeleieren in een beetje
boter.
5 Serveer de nasi met een spiegelei.

Bereiding
1 Kook de rijst volgens de verpakking.

Tip: Serveer deze oer-Hollandse nasi met Amsterdams
zuur en grove mosterd.

2 Verhit de zonnebloemolie in een ruime wok en bak
Eet smakelijk
de spekblokjes, ui en knoflook 2 minuten. Voeg de
boerenkool en knolselderij toe en bak nog 2 minuten. Clasine Batenburg en Jack Hanssen

Carnavalsprogramma
CV de Tongelreepers

Maandag 13 februari Boerenbal om 20:30 uur.
Met een optreden van Tante Annie

4 dagen carnaval bij de Tongelreepers
in onze Residentie De Merckthoeve aan
de Oude Urkhovenseweg 2-4
5641 JB Eindhoven

Dinsdag 14 februari Afsluitingsbal om 20:30 uur.
Muzikale ondersteuning van Dj Wil Sunny, enkele
blaaskapellen en optredens van Ivo van Rossum en
Tante Annie
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Zondag 12 februari Reepersbal om 20:30 uur.

Contact
CV De Tongelreepers
Anja Kramer, secretaris
Telefoon: 0621247045
Residentie: ’De Galerage’
Oude Urkhovenseweg 4

G
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Zondag 11 februari Kindercarnaval om 14:00 uur.
Voor kinderen tot 12 jaar kunt u bij binnenkomst een
kaart kopen á € 2,00 (op=op).
Op de kaart krijgen ze snoep, drank en chips. Tevens
dingen ze mee naar een prijs voor de leukst verklede.

CA
R

Zaterdag 10 februari Openingsbal om 20:30 uur.
Met een optreden van Ivo van Rossum

NG

ELRE
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rondom de
Wasvenboerderij
Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
Heeft u ook zo genoten van de oliebollen van het Wasven?
En heeft u ook zo’n zin om de handen uit de mouwen te
steken en weer actief te worden? Dat kan bij het Wasven
en nog vaker dan vorig jaar: vanaf 2018 organiseren we
twee zaterdagen per maand een natuurwerkochtend. Kom
gezellig en actief meehelpen vanaf half tien, u bent van
harte welkom!
Planning activiteiten januari & februari
Natuurwerkochtend
Expositie: Schilderijen Suzan Kapucu

20 januari, 09:30 uur, De Schop
Tm 25 februari, De Overloop

Natuurthema avond jeugd: Vogels tellen

26 januari, 19:00 uur, De Schop

Natuurwerkochtend

3 februari, 09:30 uur, De Schop

Cursus natuurbeheer

8 en 10 februari, De Schop

Bakmiddag voor kinderen: Hartendiefjes

14 februari, 13:30, De Schop

Natuurwerkochtend

17 februari, 09:30, De Schop

Natuurwerkochtend voor groot en
klein: twee keer per maand!
Nieuw in 2018 is dat we twee keer
per maand een natuurwerkochtend organiseren. De reden: er is

gewoon veel te doen! Kleinschalig
natuurbeheer om de biodiversiteit
te bevorderen vraagt best wel wat
beheerswerkzaamheden. Zo is er
nog heel veel werk te verrichten

Natuurwerkochtend
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om die gewenste natuursituatie te
behalen in het Wasvengebied, maar
ook in andere groene delen van
Tongelre. Het gaat bijvoorbeeld om
plaggen van stukjes heide en gefaseerd maaien op de vlinderweitjes,
maar ook om het werken aan heggen, struwelen, de vlindertuin en
bijvoorbeeld aan de waterkant van
sloten en poelen. Omdat we meer
terrein in beheer erbij krijgen, is er
natuurlijk ook meer werk. Daarom
starten we vanaf januari met twee
zaterdagochtenden om in de natuur
te werken.

Ook natuurwerkochtend

Met een club vrijwilligers van de
natuurwerkgroep van ‘t Wasven,
waaronder ook buurtbewoners
wordt elke 1e en 3e zaterdag van
de maand in het gebied gewerkt
om de kwaliteit en biodiversiteit te
vergroten. Er zijn altijd volop leuke
en nuttige natuurklussen te doen
rondom de Wasvenboerderij!
Het is keigezellig om samen
-volwassenen én kinderen- aan de
slag te gaan om onze leefomgeving
mooier te maken. Lekker fysiek bezig zijn in de natuur. En het is nog
leerzaam óók!
 Wie mee wil helpen, is van harte
welkom. We verzamelen bij de
Schop (de grote schuur naast de
Wasvenboerderij).
Er wordt geklust van 9.30 uur

Lelie

tot 12.30 uur. In de pauzes is er
koffie of thee met iets lekkers uit
de Wasvenbakkerij. Voor meer
informatie:natuurwerkgroep@
wasven.nl.
Expositie schilderijen
Suzan Kapucu
Suzan Kapucu is geboren in Kurtulus Kasabasi, een mooi dorp in de
Egeïsche regio in het westen van
Turkije. Toen ze zes was, kwam ze
samen met haar moeder en oudste
broer naar Nederland, in het kader
van gezinshereniging.
Haar interesse voor tekenen begon
al op kinderleeftijd: „Zolang ik mijzelf ken ben ik bezig met tekenen.
Op het voortgezet onderwijs heb
ik vaak de voorkant van de schoolkrant mogen tekenen.” Ze volgde
cursussen bij CKE en bezocht een
aantal jaren de Kunstacademie
voor Schone Kunsten Arendonk in
België. Suzan tekent en schildert
heel gevarieerd: „Ik wil me niet
beperken tot een bepaald onderwerp of materiaalgebruik en werk
met technieken en materialen die
op dat moment mijn werk het beste
ondersteunen in vorm, kleur- en
sfeeruitstraling. Mijn inspiratie haal
ik uit mijn directe omgeving, zoals
landschappen, bloemen, dieren,

mensen, voorwerpen, folkloristische motieven, eigenlijk alles wat
mijn aandacht trekt.”
„Ik probeer door zowel tekenen
als schilderen door een verfijnde,
gekleurde bril naar de aardse zaken
te kijken en ervan te genieten en de
kijk(st)er mee te laten genieten.”
 De expositie is nog te zien tot
en met zondag 25 februari 2018
op de Overloop van de Wasvenboerderij.
Natuur thema-avond jeugd:
Vogels tellen
Deze avond staat in het teken van

de nationale tuinvogeltelling. Ieder
jaar in het laatste weekend van
januari, dit jaar voor de 15e keer,
worden er in heel Nederland vogels
geteld in tuinen. Het is hartstikke
leuk om natuurlijk zoveel mogelijk
soorten vogels in je tuin te krijgen.
Maar hoe doe je dat, en waarmee?
En wanneer vinden vogeltjes het fijn
in de tuin? We gaan jullie dat leren!
We maken allerlei vogelhapjes en
andere lekkernijen om thuis in de
tuin te leggen of op te hangen. Dan
kun jij de zaterdag of zondag zelf
gaan tellen.
 We doen ook een vogelquiz met
leuke prijsjes! Kom je ook naar
deze leuke leerzame avond? Het
is voor kinderen tussen de 6 en 11
jaar. We starten om 19.00 uur en
eindigen om 21.00 uur. De entree
is € 2,- pp.
Cursus natuurbeheer:
heggen leggen en vlechten
Op 8 en 10 februari 2018 kun je
deelnemen aan de cursus heggen
leggen en vlechten. Peter Kerkhofs,
die de cursus gaat verzorgen, zal
ons de kneepjes van het vak laten
zien. We gaan een bestaande heg bij
de Wasvenboerderij veranderen in
een Engelse gelegde heg. Uiteindelijk doel van zo’n heg is het creëren
van een ondoordringbare haag die

Mus aan de bessen
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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

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.

Heggen leggen en vlechten

een prima schuilplaats vormt voor
vogels, kleine zoogdieren, insecten
en ander klein spul.
Wil je ook leren heggen leggen? Het
is een prachtig vakmanschap!
 De cursus vindt plaats in en bij
de Wasvenboerderij en bestaat
uit 2 delen. Het theoriedeel wordt
gegeven op 8 februari van 19.30
uur tot 22.15 uur. Het praktijkdeel
is op 10 februari van 9.00 uur tot
12.30 uur. De deelname kost € 10
,- per persoon. Je kunt je opgeven
via natuurwerkgroep@wasven.nl.
Bakmiddag voor kinderen:
Hartendiefjes
Elke tweede woensdag van de
maand kunnen kinderen onder
leiding van een echte bakker zelf
iets lekkers bakken op het Wasven.
De bakmiddag is voor kinderen van
6 tot 10 jaar. Voor jongere kinderen
is het echt nog te moeilijk.
Tijdens de bakmiddag van 14 februari is het thema Valentijn, hoe kan
het ook anders op Valentijnsdag!
We maken hartendiefjes: Valentijnkoekjes met uitgestoken hartjes en
rode jamvulling. Tijdens het bakken
maken we Valentijnskaarten.
Wil je meedoen? Schrijf je dan van
tevoren in; stuur een mailtje naar
winkel@wasven.nl. Breng de beves-

tiging van je inschrijving mee als je
komt bakken. Ben je ingeschreven,
maar kun je per ongeluk toch niet
naar de Bakmiddag komen, bel ons
dan even op tel. 040-7870708. Dan
kan er nog iemand van de wachtlijst
meedoen!
 De Bakmiddag wordt gehouden
in de Schop; dat is de grote schuur
bij de Wasvenboerderij. We beginnen om 13.30 uur en om 15.00 uur
zijn we klaar. Meedoen kost
€ 4,- per kind.

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

Hartendiefjes
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Begeleidt en adviseert
op het gebied van
verzekeringen,
hypotheken en
financiële diensten

‘t Hofke 8 | 5641 AL Eindhoven | tel: 040-212 08 88 | e-mail: info@schipperheijnenpartners.nl

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

PODOTHERAPIE VLIEGENBERG
Last van voet- en/of loopproblemen? Ik maak o.a. steunzolen
bij verschillende klachten aan de voet, knie, heup en rug.
Ook kunt u bij mij terecht voor een (medische)pedicure
behandeling.
Voor meer informatie en vergoedingen kijk op
www.podotherapievliegenberg.nl
of bel naar 06 424 19 142
Van Oldenbarneveltlaan 52, 5631 AH Eindhoven
E-mail: info@podotherapievliegenberg.nl

Sport en spel onder deskundige begeleiding!
ContaCt
Kluizenaarstraat 31 • 5641 HE Eindhoven
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

Tongelrese
Natuurwijzer
Rommelige hoekjes mag best!
Afwisseling in een gebied of een
landschap is ontzettend belangrijk
voor de biodiversiteit van levende
organismen.
Kijk zelf maar eens in je tuin.
Alleen tegels, of een grasmat,
heeft weinig te bieden. Plant je
er struiken bij, of een boom, dan
wordt het al weer interessanter.
Komt er aan de struik of boom
bloesem en daarna bessen, dan
wordt het nog leuker.
Zo kun je blad in de winter zoveel
mogelijk laten liggen, waar het
kan, daar zitten allerlei insecten
onder, die weer gezocht worden
door vogels.
En van de takken die je snoeit, kun
je bijvoorbeeld een soort takkenhoopje maken.
Als afscheiding, in plaats van
een schutting, een haag planten,
die ook kan bloeien en waar ook
eetbare bessen aan groeien. Leuk
voor de vogels.
Of maak eens een stapelmuurtje
van oude stenen, daar kruipt van
alles tussen en je kan het zelfs
mooi laten begroeien. Water in
de tuin doet ook wonderen, al is

Kleurrijke weide met rapunselklokje

het een waterschaal, of vijver, het
vergroot meteen de biodiversiteit!
Een tuin mag best wat rommelige
hoekjes hebben, juist dan wordt
het pas leuk voor de fauna, maar
voor de mens ook hoor, om zo de
natuur op deze manier een beetje
te helpen en te ontdekken wat je
allemaal naar je tuin lokt.
Als je dit in het groot zou bekijken,
spreek je eigenlijk over een afwisselend landschap, met heggen en
struwelen. Vennen of meren, zelfs
heuvelachtig met bossen.
Dus als je wilt, kun je dus heel

Een rommelig boerenerf met mesthoop en een heg in een vroeger Tongelre

gemakkelijk een klein landschapje
van je tuin maken. Je zult zien
dat het er een stuk levendiger van
wordt in je tuin.
En een beetje rommeliger is helemaal niet erg.
Elke boerderij had wel een
mestvaalt
Vroeger in het boerenland was het
rond boerderijen ook zo. Op de
akkers stonden kruiden tussen het
graan en de weides waren kruidenrijk. Daar kwamen insecten
op af en de insecteneters volgden
vanzelf. Elke boerderij had wel een
mestvaalt, wat daar niet allemaal
op af kwam aan beestjes!
Laat staan de geur die het verspreidde! (Natuurlijk kun je dat in
je tuin niet maken, maar een composthoopje is wel te doen, mits je
er de ruimte voor hebt.)
De opslag van materialen rond
het boerenerf, maakte het ietwat
rommelig, daar maakten heel wat
vogels en andere dieren dankbaar
gebruik van.
Waar is de tijd toch gebleven?
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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

Jeugdhoek
Voor Tongelrese jongens en meisjes,
die een centje willen bijverdienen.

kom ik kennis maken en kijken wat
ik voor jou kan betekenen. Bel of mail
naar 06 311 52 971 of lisa.debe-

ijer@gmail.com
Heb je moeite met het maken van
huiswerk, leren en/of het begrijpen
van de lesstof? Dan kan ik je vast
helpen! Ik ben Lisa de Beijer, 17 jaar
en zit in 6 gymnasium van het Lorentz
Casimir Lyceum; ik volg de profielen
NT en NG met informatica. Graag

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 17 jaar oud, zit in 6 vwo van het
Lorentz Casimir Lyceum en woon in de

Zanggroep Dirk zoekt toetsenist
Zanggroep Dirk is een zanggroep uit
Eindhoven. Samen met hun band
zetten zij spetterende optredens
neer. Het repertoire wordt continu vernieuwd en bevat nummers
van BLØF, Ed Sheeran, Madonna,
Dotan, Avicii, Adele, Bruno Mars en
vele anderen.
Ken of ben jij iemand die piano of
keyboard speelt?

De Witte Raaf

De heer Wilbert Seuren, wethouder ruimtelijke ordening en
financiën, reikte op 21 december
2017 de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding uit aan de

Wij zoeken een toetsenist die het
leuk vindt om samen met de rest
van onze band en Zanggroep Dirk
popmuziek te maken tijdens de
repetities en optredens.
Zanggroep Dirk bestaat uit 35 tot
40 leden in de leeftijd van 18 tot
50 jaar. Zij zingen vijfstemmig en
worden begeleid door de band. De
band speelt piano, drums, gitaar,

wijk Beauregard. Ik ben dol op kinderen,
de leeftijd maakt niet uit!
Gezellig knutselen, voorlezen en dan
naar bed brengen, dat doe ik allemaal
met plezier. En ik kan ook nog eens hele
lekkere pannenkoeken bakken ;). Bel mij
op het nummer:
040- 2110322. Of stuur een mailtje
naar: a.nuijts@gmail.com.

basgitaar en dwarsfluit. Bij repetities spelen zij altijd mee. Zanggroep
Dirk repeteert iedere donderdag van
20.00 uur tot 22.15 uur in Wijkgebouw ’t Slot aan het Kastelenplein
in Eindhoven.
Meer weten?
Stuur ons een e-mail, info@zanggroepdirk.nl, of kom vrijblijvend een
keertje langs op donderdagavond
tijdens een repetitie.

Joop Keij, Loet Vossen, Geert
Daamen en Hans van Ree in het
heer A. Wijnands. Arie, zoals wij
zonnetje gezet. Zij vierden hun
hem kennen, zet zich al 25 jaar in vijfjarig jubileum. De Witte Raaf
voor de Witte Raaf. Hij is penning- is een niet meer weg te denken
organisatie in Eindhoven. Ze levert
meester van:
een belangrijke bijdrage aan de
- Vereniging Vervoersdienst
mobiliteit van ouderen die niet of
Ouderen Eindhoven
moeilijk gebruik kunnen maken
- Stichting Vervoersdienst
van het openbare vervoer.
Eindhoven De Witte Raaf
- Stichting Vrienden van de
De Witte Raaf is op zoek naar
Witte Raaf
vrijwillige chauffeurs en bijrijders.
Arie is verantwoordelijk voor alle
Hebt u nog tijd over en wilt u een
geldhandelingen binnen onze
bijdrage leveren aan onze organiorganisatie en de bewaking van de satie meldt u dan aan.
budgetten. Zijn financiële inzichten, hoe om te gaan met weinig
inkomsten en deze om te zetten in
een efficiënt uitgavepatroon, heeft
bijgedragen aan het goed functioneren van onze organisatie.
Contact
Naast Arie werden Harm Kuiper,
Telefoon: 040-2511611
Inge Hillemans, Svynth Engelen,
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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

Di. t/m vrij.
Zaterdag

10:00 tot 20:00 uur
10:00 tot 16:00 uur

Huidverbetering
Permanente make-up
Gezichtsbehandelingen
Wimperextensions
Massages

24/7 online afspraak maken
Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven | Tel. : 06-45288556 | www.happyskin.nl

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

Vader & dochter weekend
De kabouters hebben afgelopen jaar
iets nieuws uitgeprobeerd: namelijk
een vader & dochter weekend. We
gaan elk jaar twee keer een weekend
op kamp met de meiden. Dit jaar
leek het ons leuk om de vaders mee
te nemen, en te laten zien wat wij
op scouting allemaal doen.
Het weekend begon met ’het grote
uitdaagspel’. De vaders en dochters waren verdeeld over teams en
speelden uiteenlopende spellen
waaronder touwtrekken, koekhappen, levensgroot sjoelen, minuteto-win-it games en stoelendans
zonder stoelen. Als snel merkten we
dat de vaders fanatieker waren dan
de kids, vooral tijdens stoelendans.
Na dit spel werd het diner voorbereid in onze ’yurt’. Een yurt is een
grote tent waar je een kampvuur
in kunt maken. In de tent werden hamburgers op een barbecue
bereid. Helaas ontstond er (té) veel
rook en werden de barbecues toch
maar uit de tent gehaald. We hadden geluk met de papa’s die mee op
kamp waren, want zij waren allemaal kei goed in barbecueën. Naast

de hamburgers hadden we ongeveer
zo’n 15 kilo friet gebakken, dus
de buikjes waren na deze gezonde
maaltijd goed gevuld.
Het avondspel was een dropping
door Tongelre. Er was een vreemd
figuur gesignaleerd in het bos en
de stoere kabouters gingen samen
met de bange vaders op pad. Ze
kwamen ’De man met de bloedende
hand’ tegen en een zwerver die was
omringd door kaarsjes. Uiteindelijk
was er een ontmoeting waar warme
chocolademelk aanwezig was.
Het was koud en spannend. Toch
papa’s?
Na de dropping was het voor de
meiden toch echt tijd voor het biba-bed spel. De dames lagen op een
oor terwijl de papa’s en de stafleden
nog even om het kampvuur hebben
gezeten. Uiteraard gingen zij allen
vroeg naar bed omdat meiden in
de leeftijd van 7 tot 11 jaar niet van
uitslapen houden.
Om 06.30 uur was het dan ook al
zover: de meiden waren (al) wakker.
Na gewekt te worden door lieve
schreeuwende meiden, hebben we

met z’n alle ontbeten in de yurt.
Hierna was er nog een laatste actief
spel voor de kids, en werd de spelling van de ouders getest met een
potje Lingo.
Kortom een geslaagd weekend en
zeker voor herhaling vatbaar! Misschien nodigen we volgend jaar de
mama’s wel uit.
Kabouters Scouting Doornakkers

Contact
Blokhut de wierde (pyramide),
Urkhovenseweg 27, Eindhoven
Telefoon: 06 - 53 99 33 85
(op zaterdagen tussen 10 en 6 uur
naar 040 - 281 12 75)
Email: info@doornakkers.com
Internet: doornakkers.com

Voor u als particulier bestaat de mogelijkheid om in ons Wijkblad een kleine advertentie te plaatsen
van maximaal 5 regels en 150 tekens. De kosten bedragen € 5.- per keer vooraf te voldoen voor de 1e
van de maand waarin de advertentie geplaatst moet worden op de bankrekening zoals vermeld in het
colofon. De tekst dient aangeleverd te worden op ons mailadres rondhethofke@gmail.com.
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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
Piriformis klachten

Pijnklachten met uitstraling naar een been kennen
meerdere oorzaken; niet alleen een hernia of andere
tussenwervelschijfproblemen kunnen beenklachten
veroorzaken. Pijn in de bil, de achter- en buitenzijde
van het bovenbeen en zelfs doortrekken van pijn (of
tintelingen) in het onderbeen en de voet kunnen veroorzaakt worden door de piriformis.
De musculus piriformis is een van de bilspieren die
dwars door de bil loopt van het heiligbeen (sacrum)
naar het buiten-bovenste deel van het bovenbeen (trochanter major). Onder de spier lopen bloedvaten en de
genoemde heupzenuw, de nervus ischiadicus.
Wat is het?
Er is sprake van zenuwpijn in de bilregio. Deze
klachten kunnen ontstaan na een ongeluk of val, door
te weinig beweging of slechte zithouding of kunnen
het gevolg zijn van een anatomische afwijking. Het
verloop van de nervus ischiadicus ten opzichte van de
piriformis is namelijk niet bij iedereen gelijk, waardoor
irritatie van de piriformis op de zenuw kan ontstaan.
Redenen hiervoor kunnen zijn een verkorte spier, een
zwelling of een te grote spierspanning.
Klachten en verschijnselen
Wordt de zenuw bekneld, dan ontstaat een diepe
drukpijn in de bil met uitstraling naar de heup en het
(boven)been en mogelijk uitstraling in het onderbeen
en de voet. Ook kan afknelling van de bloedvaten tot
een verstoorde bloedsomloop leiden.

Behandeling en herstel
Het is belangrijk dat goed onderzocht wordt waardoor
de klachten zijn ontstaan. Hebben de problemen hun
oorsprong in de wervelkolom of SI-gewrichten (bekken), dan
moet eerst daar behandeld worden. Vaak kan dit heel
goed met manuele therapie.
Is de oorzaak een duidelijke overbelasting van de
bilspier, dan moet gekeken worden waar de oorsprong
ligt. Meestal heeft het houdings- en/of bewegingspatroon tijdens werk of sport ermee te maken, maar soms
is de anatomische bouw een oorzaak.
De behandeling van de klachten begint in principe met
het niet, of zo min mogelijk, verkeerd belasten van de
aangedane regio. Want hoe meer je de spier irriteert,
hoe strakker deze zal spannen. Dit betekent in de
praktijk niet zitten en afwachten, maar op de juiste
manier actief bewegen. Vaak verdwijnen de klachten
hierdoor. Bij aanhoudende klachten kan door middel van fysiotherapie de spierspanning (tonus) van de
piriformis verminderd worden. Ook kunnen mobiliserende technieken worden ingezet om de vrije ruimte
voor de zenuw te optimaliseren. Daarnaast worden
rekkingtechnieken en dagelijkse oefeningen voor thuis
meegegeven.
Heeft u vragen of klachten, neem dan contact op met
de fysiotherapeut. Deze kan u uitstekend adviseren en
begeleiden bij uw herstel.

Contact
Fysio- en manuele therapie
Tongelresestraat 483, 5641 AW Eindhoven
Telefoon: 040-2814317
Email: fysiotongelre@online.nl
Internet: www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther
Email: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl
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aanhoudend
aanprijzing
aardewerk
adviesorgaan
afmelden
badzout
benieuwen
buitenlucht
cachot
dankbetuiging

eenentwintig
fanaticus
farmaceutisch
fascisme
fraude
geknoei
geneeskundige
geurstof
groet
keukenprinses

klassenleraar
meestergraad
mensenkennis
mevrouw
monter
reisdoel
ruimtestation
schets
schoon
spade

spelenderwijs
squashbaan
succesnummer
tekenacademie
toekomen
veldheer
voetnoot

De overgebleven letters vormen een land in afrika
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 februari
2018 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.
46

Oplossing van vorige maand is: decaliter
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Jac Elie
Paulus Potterstraat 23
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

Yoga voor ontspanning, balans,
herstel en nieuwe energie.
Ontspanningsyoga, Mindfulness
en individuele begeleiding.
Ontspanningsyoga
Volg 3 kennismakingslessen
voor €28,50 om te ervaren of
deze yoga bij je past.
Info en aanmelden:
Corina van Dommelen
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
040-2840430 & 06-27055614
www.pranayogastudio.nl

Computers - Internet - Netwerken - Software
Randapparatuur - Reparatie - Onderhoud - Etc.
Hofstraat
139
Hofstraat
Hofstraat
139
139
5641TD
Eindhoven
5641TD
5641TD
Eindhoven
Eindhoven

Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com

Bedrukkingvanaf
vanaf111stuk
stuk
Bedrukking
Bedrukking
vanaf
stuk
Zandkever 49 - Eindhoven
Tel: 040-2821390

Eigentextiel
textielWELKOM
WELKOM
Eigen
Eigen
textiel
WELKOM
Persoonlijkeadvies
adviesen
en
Persoonlijke
Persoonlijke
advies
en
Service
Service
Service
Goede Kwaliteit
Kwaliteit- -Goede
Goede
Kwaliteit
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Openingstijden:
Openingstijden:
Openingstijden:
maandag-vrijdag
9.00-17.00
maandag-vrijdag
maandag-vrijdag
9.00-17.00
9.00-17.00
en
op
afspraak
enenop
opafspraak
afspraak

Al meer dan 15 jaar
betrouwbaar en betaalbaar

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

ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl

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

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

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

www.hypotheekvanrichard.nl

