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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
Ze is niet in Brabant geboren maar
woont er al dertig jaar. Ze schrijft:
„Je bent snel buiten de stad en kunt
dan van prachtige natuurgebieden
genieten zoals de Urkhovense Zeggen.” Hopelijk wordt het een mooi
voorjaar, zodat we met Wilja weer
die mooie Tongelrese natuur in
kunnen.
Half april, de Paashaas is vertrokken, alle paaseieren zijn, op een
enkele na, teruggevonden.
Die paar eieren, die zo goed verborgen waren, kunnen ons, werkend in
de tuin, nog aangenaam verrassen!
Want, we gaan weer naar buiten.
Net zoals Wilja Bink die ons via de
krant laat weten, dat ze zo geniet
van haar buurt: het mooie 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

Het Sint-Martinusgilde Tongelre
gaat weer Koningschieten

de periode van twee jaar?”
Als de nieuwe koning bekend is, zal
deze na goedkeuring geïnstalleerd
worden en vindt er een vendelhulde
met felicitaties plaats.
Onder het genot van een drankje zal
de dag afgesloten worden.
We hopen natuurlijk op zeer mooi
weer en beste mensen van Tongelre:
kom op de fiets of maak een flinke
boswandeling om de sfeer te proeven van het koningsschieten van het
Sint-Martinusgilde Tongelre.
Met vriendelijke gildegroet,
Dinie van de Voort

De huidige koning Dinie van de Voort

Op zondag 6 mei aanstaande zal
deze dag beginnen met de opluistering van de H. Mis om 11.00 uur
bij de Mariakapel in de Loostraat,
bij slecht weer zal deze Mis in de St.
Martinuskerk plaatsvinden.
Na de Mis zal het gilde een vendelhulde brengen aan het kerkelijke
en burgerlijke gezag. Na deze hulde
vertrekt het gilde naar het gildehuis in de Bogten, waar voor leden,

vrienden van het gilde en genodigden een koffietafel aangeboden
wordt.
Om 14.30 uur zal het gilde zich
opstellen op het bospad en driemaal
rond de boom trekken waarop de
koningsvogel geplaatst is. Daar
zal de huidige koning, Dinie van
de Voort, het koningsvest afdoen
en begint na loting de strijd „Wie
wordt de nieuwe gildekoning voor

contact
Gilde Sint-Martinus Tongelre
Dinie van de Voort, Deken schrijver
Oude Muschbergweg 1
Telefoon: 040-2813353
E-mail: gilde.sint.martinus.tongelre
@gmail.com

Vendelhulde voor de nieuwe koning
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de Wisselpen

Maandelijkse rubriek die wordt geschreven door
iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre. Aan het
eind van het verhaal wordt bekendgemaakt aan
wie men de pen doorgeeft. Men is vrij om een verhaal,
ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

De vorige Wisselpen is geschreven door Piet van Annie.
Zo ken ik hem want Annie is de zus van Giel en Giel is mijn
buurman in de Hofstraat. Hij is niet alleen mijn buurman, hij
onderhoudt ondanks zijn hoge leeftijd ook nog steeds mijn
tuin en is soms mijn redder in nood wanneer iemand de
sleutels nodig heeft. In ruil daarvoor breng ik hem soep of
stamppot en dat bevalt ons al jaren!

Nouwens op ’t Hofke. Terwijl wij
ons afvroegen of we in Eindhoven
zouden blijven, stond er een mooi
huis te koop aan het spoor. Dat gaf
de doorslag om hier te blijven en
actief deel te nemen aan het sociale
leven rondom ’t Hofke. In de natte
zomer van 2000 verhuisden we
naar de Hofstraat. Naar het huis
van Meester Ketelaars waar flink
zakelijk leider was van een slagwat aan moest gebeuren.
werkgroep die samenspeelde met
Bijzonder was de samenwerking
Kodo. In de tussentijd verhuisden
met Frits die meehielp om zijn ouwe naar de Bijlmer in Amsterdam
derlijk huis te moderniseren en teen werd ik directeur van een klein
reclamebureau aan het Vondelpark, gelijkertijd de fraaie jaren ’30 sfeer
te behouden. Een jaar later had de
in dezelfde straat waar ook Annie
familie Ketelaars hun familiereünie
M.G. woonde. Onze oudste zoon
gepland in Eindhoven en kwam het
Max is geboren in het AMC en dus
verzoek of ze nog een keer door
een Amsterdammertje en intussen
hun geboortehuis mochten lopen.
kwam ik te werken bij de markeDat was een bijzonder moment: je
tingafdeling van de Nederlandse
zag de herinneringen terugkomen.
Spoorwegen. Geen liefhebber van
Ons nieuwe begin was voor hen het
grote hoofdkantoren, greep ik de
kans om te verhuizen naar Eindho- definitieve afscheid.
ven. Om een huis te zoeken, meld- Zoon Loek kwam later vaak een
praatje maken over hoe het vroeger
den wij ons bij het Stadskantoor
Mijn naam is Ans Bouwmeester en en ontmoetten daar Jan Vogels. Hij was toen hij in ons huis woonde;
vroeg naar ons wensenlijstje en gaf mooie, sterke verhalen en natuurlijk
sinds 1997 woon ik in Tongelre.
altijd een mop als afsluiting. Ook
Oorspronkelijk kom ik uit de Ach- ons een kaart van Eindhoven om
Jan Vogels kwam ik weer tegen, als
terhoek, geboren op een boerderij eens te kijken of Tongelre een wijk
was waar we wilden wonen. We wa- collega bij de gemeente of bij de
als 3e kind van een gezin van 6.
ren gelijk verkocht: dicht bij de stad Watermolen wanneer ik pannekoeen dicht bij het groen, een wijk met kenmeel ging halen. De kinderen
Tijdens mijn studie Nederlandse
Taal- en Letterkunde aan de Univer- oud en jong, scholen in de buurt (en gingen naar de Boog, deden mee
ver genoeg weg van het vliegveld; de aan de Beukweek, wij leerden alsiteit in Groningen, leerde ik mijn
lemaal skaten bij Dukino en werden
man Gerard kennen. Hij woonde in Bijlmerramp stond ons nog helder
enthousiast van de First Lego
hetzelfde grote oude studentenhuis voor de geest).
League. We zaten in schoolraden,
als ik en nog 16 anderen en deed
bemoeiden ons met de buurt via de
Een huis was met de hulp van Jan
’Minerva’, de kunstacademie.
Bewoners Adviesraad Tongelre, het
binnen no-time geregeld en in het
Wij trouwden toen hij werd opWasven en voelden ons thuis. En
Carnavalsweekend verhuisden wij
geroepen voor militaire dienst op
naar Eindhoven. Onze jongste zoon toen werd Gerard ziek en overleed
een ochtend dat het gratis was,
kort daarna.
want ik was nog lang niet klaar met Walt is geboren in de Kluizenaarstraat waar veel jonge kinderen
mijn studie. Want in plaats van
Het leven gaat verder, we verloren
woonden en er rustig op straat
afstuderen werkte ik mee aan ’Ik
gespeeld kon worden. Pannekoeken dierbare mensen in onze directe
Jan Cremer, de rockopera’ en weer
omgeving, kleine jongens worden
eten bij Mieke Kemper en boodlater organiseerde ik een toernee
naar Japan voor 31 musici omdat ik schappen doen bij het winkeltje van groot en gaan naar de middelbare
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Samen met de supporters van Next Generation in St. Louis

school. In die tijd hebben we met
het FLL-team Next Generation
prachtige wedstrijdreizen gemaakt.
Taiwan, St. Louis, Paderborn en
Brazilië hebben ook tot heel bijzondere vriendschappen geleid. En met
hulp van die vrienden en ’mannetjes’ lukt het om het huis bij te houden. Ook toen ik zelf onverwacht
de diagnose borstkanker kreeg en
ons leven opnieuw totaal overhoop
haalde. De steun van familie, buren,
vrienden was hartverwarmend en
waardevol. Vol inzet en rekening
houdend met alle wensen werd
een slaapkamer afgetimmerd waar
Gerard ooit aan begonnen was.
Het huis is nooit helemaal af
gekomen. Plannen genoeg voor de
bijkeuken, zonnepanelen, of toch

niet omdat andere dingen ook belangrijk zijn. Beide jongens studeren
en wonen nu in Utrecht, zelf trein
ik elke dag op en neer. Het huis is
nog steeds een warme jas die wat te
groot wordt. Het blijft een prachtige
plek met de mooie tuin waarin de
trampoline intussen plaats heeft
gemaakt voor een ruime eettafel
en de droogmolen heeft de droger
vervangen. In de zomer een hangmatje tussen de door ons geplante
moerbeibomen die intussen stevig
genoeg zijn, genietend van de tuin
die eerst door Dés Soontiëns is ontworpen en later door Tinus Coolen
en zoon onderhoudsvriendelijker is
gemaakt.
Wonen in Tongelre is als wonen in
een dorp: vriendinnen om de hoek,

Een groene oase in een druk leven

een goede bakker en de jaarlijkse
Meesterbrein; zingen in het Projectkoor of toch sporten bij Fitther.
Wandelen in de Zegge, of toch in
de Bochten, met je zoon ’s nachts
foto’s maken van het Van Goghpad
met de nieuwe fotocamera en de
drone proberen bij de watermolen.
Maar ook op de fiets naar de stad,
niet alleen om de trein te halen
maar ook voor lekkere kaas of een
film, yoghurt bij de waterbuffelboer
in Son en asperges en aardbeien
vooraan in Nuenen. Wonen aan het
spoor went, als je wilt, want het is
heerlijk wonen in de Hofstraat.
Ik geef de wisselpen door aan
Nicolle van den Hoek

Klaprozen in de Zegge
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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

Paddentrek in Tongelre
Dit jaar begon de trek van de padden al vrij vroeg in
maart, omdat de temperatuur plotseling omhoog
schoot. Op het moment dat de padden vanuit de
Bogten de Wolvendijk gaan oversteken om naar
de paddenpoel aan de overkant te gaan of naar het
moerassige gedeelte van de Beemd, dan zie je daar
elke avond 2 mannen in opvallende kleding met een
zaklamp en een emmer lopen.
Dit zijn Marcel Kramer en Bart van Vroenhoven.
Zij vangen al 12 of 13 jaar de padden uit de berm,
voordat ze de rijbaan op kunnen lopen. Hiervoor
lopen zij iedere avond van ongeveer zonsondergang
tot 9 uur langs de berm op en neer en zoeken met
een zaklamp naar de padden.Volgens Marcel en Bart
vangen ze ieder jaar, in een tijdsbestek van 3 tot 5
weken, ongeveer 300 tot 400 padden. De laatste tijd
komt het steeds vaker voor dat er ook salamanders
en groene kikkers worden gevangen.
Als de temperatuur goed is komen ze met velen tegelijk, maar als de temperatuur behoorlijk zakt, dan
blijven de padden weg. De gevangen dieren worden
aan de overkant van de weg weer losgelaten en vervolgen hun weg. De laatste jaren hebben ze regelmatig contact met Staatsbosbeheer en het Brabants
Landschap. Deze instanties vragen de boeren van de
aanliggende percelen enkele weken te wachten met
het bewerken van het land, om de padden rustig hun
tocht te kunnen laten maken. Je kunt zien en horen
dat Bart en Marcel plezier hebben bij het overzetten van de padden. Als straks de padden en de vele
jongen terugkeren naar de Bogten, dan staan zij weer
klaar om de padden te helpen met oversteken. Het
zal de flora en fauna goed doen als zij dit werk nog
lang mogen doen.
Jan Swinkels

Marcel Kramer

Enkele gevangen padden

Braderie

Op maandag 21 mei, 2e Pinksterdag,
organiseert scouting St. Frans voor de 26ste
keer de braderie op ’t Hofke. Wij hopen op
een volle markt met veel variatie en mooi
weer. Voor nadere inlichtingen mail naar
braderiescoutingst.frans@gmail.com.
Tot ziens op 21 mei,
Scouting St. Frans

Lezersinbreng
Als u een tip heeft over een bijzondere gebeurtenis of activiteit
in uw omgeving die het vermelden in ons wijkblad waard is,
kunt u dit doorgeven per mail:
rondhethofke@gmail.com
of schriftelijk naar wijkblad
Rond ’t Hofke ’t Hofke 15,
5641 AH Eindhoven.
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jij bent
broodnodig

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 april:
Tuinieren met kruiden
Door Jeroen Soontiëns

Elk voorjaar borrelen nieuwe tuinideeën op, zo ook het
plan om een kruidentuin aan te leggen. Gezond koken
is een hot item en daar zijn verse kruiden een belangrijk onderdeel van. Hoe pak je het aan om kruiden uit
eigen tuin of balkon te kunnen oogsten?
De plek in de tuin of op het balkon is het allerbelangrijkste; alle kruidensoorten houden van een zonnige
standplaats. Hoe meer zon, des te beter de planten
groeien en hoe geuriger het blad wordt. Heeft u alleen
een plek in de schaduw over, dan wordt een kruidentuin hier geen succes. Veel kruidensoorten hebben
een mediterrane oorsprong en houden van een goed
doorlaatbare bodem. Een wat schrale zandgrond is in
principe geen probleem, hoewel deze wel wat verbeterd moet worden met compost of aanplantgrond. In
potten of plantenbakken is de doorlaatbaarheid ook
van groot belang. Vul deze met een speciaalpotgrond
voor kruiden en zorg ervoor dat het water onder uit de
pot kan lopen met hydrokorrels als drainage. Als de
grond te nat blijft, krijgen de planten makkelijk last van
wortelrot.
Veel kruiden zijn meerjarige planten. Dit zijn onder
meer bieslook, oregano, citroenverbena, munt en
bonenkruid. Er zijn ook houtachtige soorten zoals
rozemarijn, tijm en salie, die groeien als een struik(je).
Echt groot kan de keukenlaurier worden, een heester
die makkelijk twee meter hoog wordt op een beschutte
standplaats. Andere soorten zijn eenjarig en zullen

Begijnenhofgesprekken

gezaaid moeten worden of elk jaar opnieuw geplant.
Voorbeelden hiervan zijn platte of krulpeterselie, kervel, koriander en basilicum.
Het is goed om te bedenken hoeveel u van een kruid
wilt gebruiken. Gebruikt u veel tijm in het eten, dan is
het handig om hiervan voldoende aan te planten, zodat
u de planten niet helemaal kaal knipt en ze makkelijk
bijgroeien. In een plantvak kunnen meerdere soorten
kruiden worden gecombineerd, mits rekening gehouden wordt met de groeiwijze. Een combinatie van
rozemarijn, salie en tijm is prima mogelijk. Soorten als
munt en citroenmelisse staan bekend om hun woekerende eigenschap.
Daarom kunt u voor deze soorten beter een apart vak
reserveren en is het zelfs aan te raden om rondom
wortelbegrenzer toe te passen. Kruidenplanten zijn
vaak ook mooi om te zien, dus ze lenen zich prima voor
borderplant. Venkel is een goed voorbeeld, een fraaie
hoge plant met een lange bloei.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

Lezing en gesprek met
Erik Sengers.
Onderwerp: God blijft in Nederland.
Op zondag 15 april van
10.30 tot 12.30 uur in
De Herberg op het terrein van Eckartdal,
Nuenenseweg 1, 5632 KB, Eindhoven.
De toegang is gratis, u kunt bijdragen in de kosten,
die zijn rond €5,- p/p.
Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl voor een route
beschrijving en de parkeerplaatsen bij Eckartdal.
Telefoon: mevr. Spiertz: 040 242 12 63 of
J.de Jong 040 241 58 21.
Mail: begijnenhofgeprekken@kpnmail.nl.
U kunt via mail onze maandelijkse uitnodiging
ontvangen.

De Boerenzwaluw
Aan de boerenzwaluw zijn we wel gewend
je hoeft de vogelboeken maar te lezen
maar geen enkele ornitholoog die is bekend
met de soort der… Boeren koolmezen.
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op d’n Hoek

(deel 4)

’t Wapen van Tongelre 1969 - 1999
In gesprek met
Gerrit en Luus Manders

Terwijl de winter aan zijn laatste
stuiptrekkingen toe is, bellen we
bij Gerrit Manders aan. „Oh ik zie
het al, de Sinterklaasvereniging”,
is zijn begroeting. De voormalige
uitbater van ’t Wapen van Tongelre
woont eigenlijk in de achtertuin van
zijn oude uitspanning. De werkzaamheden aan de nieuwbouw,
precies op de plek waar eens zijn
café stond, dringen door tot in de
huiskamer. Een mooier decor voor
een gesprek is nauwelijks denkbaar.
Terwijl zijn vriendelijke zus Lucia
of eigenlijk gewoon Luus koffie met
een kuukske serveert, gaat Gerrit er
eens goed voor zitten.

hielden ze 18 maanden in dienst,
terwijl de nood thuis hoog was. Na
mijn militaire dienst werd ik ook
chauffeur in ons bedrijf. Aanvankelijk vervoerden we vooral vee, later
reden we vaak voor Philips.”

Maar de stap van chauffeur naar
caféhouder is toch een gigantische?
„Nou, dat idee kwam ook niet van
mij. Ons moeder, dochter van een
Gerwense kastelein,
wilde niets liever. Het bloed kruipt
immers waar het niet gaan kan.
Maar, zei ze, ik ben met mijn 60
te oud voor achter de bar. Gerrit is
dat niks voor jou? Ik zag het wel
zitten. En dus in 1969 openden wij
’t Wapen van Tongelre op Muschbergweg 1.
„Ik was erbij toen ons vader in 1955 Tijdens de verbouwing van het pand
tot café, haalde ik de vereiste horeca
in het Binnenziekenhuis overleed.
diploma’s.”
Hij was nog geen 48 jaar oud. En
wat nu, riep ons moeder in paniek
Je kunt wel een café beginnen,
uit. Ze zat met een kroost van
negen kinderen, waarvan de oudste, maar hoe haal je klanten binnen?
Gerrit vervolgt: „Toen wij de deuren
Albert, 17 jaar was. Ik ben er ook
openden, waren er in Tongelre
nog, probeerde ik haar gerust te
stellen. Albert mocht vervroegd zijn nog maar weinig café’s over. Veel
verenigingen, biljartclubs, gilden,
rijbewijs halen om vaders transportbedrijf voort te zetten, maar mij koren of kaartclubs zaten enorm
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Familie Manders met kinderen en kleinkinderen

verlegen om ruimte. Wij konden dat
bieden en dus kregen we al gauw
heel wat vaste klanten over de vloer.
1969 was ook het jaar dat carnavalsvereniging de Tongelreepers
werd opgericht en het Wapen was
hun residentie. Dat waren gouwe
tijden. Er kwamen zoveel mensen
op af dat we moesten uitbreiden.
Jaren hebben we er met carnaval
zelfs een tent aangebouwd om het
enorme aantal mensen te kunnen
herbergen. Carnaval in ’t Wapen
van Tongelre werd een begrip in de
wijde omgeving. Het klinkt als een
sprookje maar het was natuurlijk
ook keihard werken: voorbereiden,
personeel inhuren, versieren, live
muziek regelen en ….. hopen dat er
geen incidenten gebeurden.”
Voor wat betreft dit laatste, hoe
hou je mensen met slechte be-

doelingen buiten de deur? „Op de
eerste plaats, waren we eigenlijk
alleen maar ’s avonds open, zelden
of nooit in de middag. Dat maakt
nogal wat uit. Maar er waren ook
wel spannende momenten, die je
niet in de hand hebt.
Op een middag belde er een gezelschap aan dat de zaal wilde afhuren
voor een feest. Als gevolg van de intimiderende indruk, die deze mensen op ons maakten, konden ik en
ons moeder onmogelijk weigeren.
Hun eis was 3 glazen per persoon
op tafel. Onze eis, om 1 uur is het
afgelopen.
We huurden wat potige obers in en
wachtten met knikkende knietjes de
loop van de gebeurtenissen af. Om
1 uur stopte de muziek, de lichten
aan. Afgelopen, riepen we en allen
vertrokken.”

’t Wapen van Tongelre in 1975

„De peetmoeder”, vertelt Luus,
„tilde haar rokken op en haalde
daar ergens het bedrag vandaan dat
betaald moest worden, boter bij de
vis. Je snapt wel dat we opgelucht
adem haalden.”
„Maar dit waren incidenten. Erger
waren die aardige vaste klanten
met een kwaaie dronk over zich.
Als ze teveel op hadden, werden ze
agressief en waren niet meer voor
rede vatbaar. Ons moeder had dit
snel in de gaten en als ze met de
auto waren, dan probeerde ze de
sleuteltjes te ontfutselen en belde
vervolgens hun vrouw op.” Luus als
ervaringsdeskundige voegt hier aan
toe: „Als ze bleven zitten vulde ik
hun glas met water.
Daar merkten ze in de toestand
waarin ze verkeerden toch niks van,
als er maar iets in zat.”

Voor bruiloften en partijen
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De stamgasten bij Gerrit

„Er kwam hier vaak zo’n kerel
in een Dafje, zo een met jarretel
aandrijving”, gaat Gerrit verder.
„Toen hij pardoes van zijn kruk viel
werd het duidelijk dat hij nog maar
tot weinig in staat was. Toch was
hij vast besloten om in zijn autoke
huiswaarts te keren. Ik met mijn
wagen er achteraan, want dat ging
niet goed. Voordat hij op de weg
was, had hij het hekwerk al geramd,
omdat hij niet in de gaten had dat
zijn Dafje in zijn achteruit net zo
hard ging als in zijn vooruit. Een
spoor van verwoesting achterlatend,
kwam hij op de Urkhovenseweg
tegen een lantaarnpaal tot stilstand.
Benzine lekte er onderuit. Onmiddellijk belde ik zijn familie, die de
zaken overnam. Hoe hij uit handen
van justitie is gebleven, blijft voor
mij nog steeds een raadsel. Als kas-

hun eigen ruimte, die ze ook nog
eens voor bruiloften en partijen aan
anderen verhuurden. Ik moest me
aan de letter van de wet houden en
alle belastingen betalen tot aan het
Gerrit en Luus grossieren in het ene uithangbord toe, terwijl zij gewoon
hun gang konden gaan. Daar was
smakelijke verhaal na het andere.
Het leven in ’t Wapen van Tongelre niet meer tegen te concurreren.
was zeer bijzonder met al die men- Bovendien was de euro in aantocht
en begrijp me goed, ik was ook al
sen van de meest uiteenlopende
zestig. Dus besloot ik om de ruimte
signatuur, die er 30 jaar over de
vloer kwamen. Alle kwalificaties die te verhuren aan barbecuerestaurant Gonzales. Die hebben er veel
voor het leven zo kenmerkend zijn
waren erop van toepassing: vrolijk, kapitaal in geïnvesteerd om er iets
moois van te maken. Maar zoals
kleurrijk, ernstig, relaxed en toch
ook wel spannend. In elk geval verre bekend brandde dit in juni 2006
af. Gelukkig had ik geen verplichvan saai. Waarom ben je ermee
ting tot herbouw. Van de gemeente
gestopt?
moest ik wel binnen 14 dagen alles
„Met ingang van 2001 heb ik de
opruimen. Hoewel het woongedeuren gesloten. Het liep al een
deelte nauwelijks beschadigd was,
tijd minder goed. Veel clubs en
had ik niet meer de zin noch de
verenigingen hadden inmiddels
telein ben je medeverantwoordelijk,
maar je kunt er vaak niets aan doen.
Schonken wij geen drank meer, dan
lieten ze iemand anders bestellen.”

Gerrit en Moeke voor ’t Wapen
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Gerrit met de bekende sombrero op de achtergrond

De braderie ’t Hofke

energie om aan een nieuw avontuur
te beginnen. Dus heb ik het perceel
verkocht aan projectontwikkelaar
CRH. Die had grootse plannen
totdat vanwege de crisis de huizenmarkt instortte. Maar zaken kunnen
toch ineens snel veranderen. Dat zie
je wel. Dit jaar nog wordt de nieuwbouw opgeleverd.” Dan wordt het
stil, een hamer valt met een doffe
bonk op de steigerplank, het voorteken om afscheid te nemen. Gerrit is
dan weliswaar geen cafébaas meer,
maar heeft nog zat dingen aan ’zijne
kop’.
Gerrit en Luus, hartelijk dank voor
de prachtige verhalen, de koffie en
de kuukskes.
En straks zal er, zoals gebruikelijk
bij een familiebijeenkomst van de
Mandersen, weer volop gediscussieerd gaan worden over wat er wel
maar vooral niet klopt in Gerrits
verhaal. Tinie wees ons daar al op.
Geen gedonderjaag hè ! Hoewel, dat
maakt een familie ook weer sterk.
De familie Manders is niet voor niks
nog volledig.
Tot slot: „Deze moet er zeker in”,

woningen binnen. Jos, als we buiten
staan: „De mensen die hier komen
wonen moesten eens weten wat er
zich op deze plek allemaal heeft afgepeeld. Wie zou daar nu beter voor
kunnen zorgen dan Rond ’t Hofke!”
Jos Rovers, Jan Swinkels, Paul Brans
In deel 5 van Op d’n hoek een gesprek
met John van Woensel.

Moeke Manders

zegt Gerrit en haalt uit een lijstje de
foto van zijn moeder tevoorschijn.
Moeder Manders, de rots waarop
het transportbedrijf, ’t Wapen van
Tongelre en een ijzersterke familie
is gebouwd. Bravo en houdoe!
Meer dan 10 jaar bleef Muschbergweg 1 een braakliggend open gat.
Maar over enkele maanden trekken
de eerste bewoners al hun nieuwe

Gerrit en Luus met hun levenswerk

De bouw tot nu toe!
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activiteiten bij de
Bibliotheek Eindhoven
Planning activiteiten 12 april & 11 mei
Donderdag 12 april Workshop Gelukkig rondkomen met minder

Van 10:30 tot 12:00 uur

Donderdag 12 april Workshop Online privacy & veiligheid

Van 13:30 tot 15:30 uur

Donderdag 12 april Lezing: Vonne van der Meer (Waalre)

Van 19:30 tot 21:30 uur

Vrijdag 13 april Eindhoven aanTafel bij WOMEN Inc.!

Van 19:00 tot 21:00 uur

Zaterdag 14 april Human Library
Zondag 15 april Filosofiemiddag Verbeelding aan de macht

Van 13:00 tot 17:00 uur
Van 14:00 tot 16:00 uur

Maandag 16 april Stress & Reflexzonetherapie

Van 14:00 tot 15:30 uur

Dinsdag 17 april Interview: Femke Halsema

Van 19:30 tot 21:30 uur

Woensdag 18 april Workshop: De bloemetjes en de bijtjes

Van 14:00 tot 15:30 uur

Woensdag 18 april Knutselworkshop: Roetschie

Van 14:30 tot 16:30 uur

Woensdag 18 april Debat: Eindhoven 2028: ontloken of vastgelopen?
Donderdag 19 april Lezing: Jan Timmer

Van 20:00 tot 22.00 uur
Van 19.30 tot 21:30 uur

Vrijdag 20 april Filosofische workshop Verbeelding

Van 13:30 tot 16:30 uur

Vrijdag 20 april Samen eten

Van 18:30 tot 19:30 uur

Vrijdag 20 april Lezing: Wereld op een keerpunt
Zaterdag 21 april Inloopspreekuur: van een eetstoornis kun je herstellen
Zondag 22april Mini-designathon in het Microlab

Van 19:30 tot 20:30 uur
Van 13:30 tot 16:00 uur
Van 14:00 tot 15:30 uur

Woensdag 25 april Workshop: Striptekenen

Van 14:30 tot 16:30 uur

Donderdag 26 april Workshop Heppie!? Kinderen & emoties: Bedroefd

Van 10:30 tot 13:00 uur

Zaterdag 28 april De bipolaire stoornis op het witte doek
Zondag 29 april Workshop: Arduino in het Microlab
Vrijdag 04 mei Geheugenkracht

Van 19:30 tot 21:00 uur
Van 14:00 tot 16:00 uur
Van 14:00 tot 16:00 uur

Zondag 06 mei Workshop: Maak je eigen verhaal

Van 13:00 tot 15:00 uur

Zondag 06 mei Gamen met je Nintendo DS in de bieb!

Van 14:00 tot 17:00 uur

Contact Voor meer info aanmelden en reserveren
Internet: www.bibliotheekeindhoven.nl
E-mail: klantenservice@ bibliotheekeindhoven.nl
of via de gratis app ’Bibliotheek Eindhoven’

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.
17

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

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

Dahliaclub Sint Martinus

De winter is voorbij. Het voorjaar komt er aan, dus
de dahliaclub komt weer in beweging. Wij gaan onze
tuin weer voorbereiden op de komende zomer.
De tuin wordt gemest en gespit. De bloemperken
worden uitgelegd en de regeninstallatie geïnstalleerd.
Eind april kunnen de knollen de grond in. De stekken
van de knollen kunnen pas na de ijsheiligen geplant
worden. Dan is het wachten tot we weer een geweldige mooie tuin krijgen. Op zaterdag 26 mei tussen
10.30 uur en 12.00 uur is de tuin open en kunt u
langskomen voor dahliaknollen die overblijven, deze
kunt u voor een klein prijsje kopen.
Vanaf eind juni zijn wij weer iedere zaterdag op de
tuin en bent u van harte welkom om onze tuin te
bezoeken.
Bent u geïnteresseerd in tuinieren en vindt u het leuk
de hele zomer te genieten van prachtige bloemen, wij
hebben nog plaats voor nieuwe leden.
Wilt u meer weten, neem dan even contact met me
op. Telefoon 040-2932815 of 0651192504
Rina Hobbelen.
Bestuur Dahliaclub Sint Martinus

Een nieuwe Van Gogh is geboren!

De Collse Watermolen door onze bezorger René Vogels

19

Rug of nekklachten?
Bel voor een afspraak!
040 - 7117 282
Ruggensteun
Jeroen Boschlaan 2c

Prikkel uw zintuigen
Een unieke ervaring
Laat u verrassen
U bent van harte welkom
ruggensteun.com

Mannen, Uomo, Guys, Homme
UNIEK. INDIVIDUEEL. KRACHTIG. MANNELIJK.
EN DAT ALLES MET EEN ONMISKENBARE STIJL.
Tailor’s made grooming for real men*
*Vanaf € 16.95 per blikje
pommade - clay
gum - wax
DONDE
RD
AVOND AG
TO
20.00 UU T
R
OPEN!

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

koopman
Van de maand...
’Vakmanschap’

kaaswinkel en markten rond Den
Bosch,” begint Harold zijn verhaal.
„Ik ging toen ook altijd mee op
zaterdagen en in de vakanties. Dit
was eigenlijk vanzelfsprekend.
Daarnaast deed ik nog een opleiding Detailhandel. Toen ik 20 jaar
werd was ik klaar met de opleiding
en kon ik mij fulltime richten op
de kaashandel. Ik begon zelfstandig naast de markt van mijn
ouders, toen was het nog geen
Kaaskoning.” Terwijl Harold vertelt, helpt Sander trouw elke klant
een handje verder. „Een kaasplankje? Dan raad ik deze, deze en
deze kaas aan!,” adviseert Sander.
Harold van den Heuvel is een
„Wilt u dit nog even proeven?”
trotse kaasboer. Als medeeigenaar van de Kaaskoning heeft Maar hoe is het dan tot de Kaaskoning gekomen? „Na getrouwd
hij op dit moment acht wagens
en gescheiden te zijn ontmoette ik
door Nederland rijden. Eén van
de dochter van de Kaaskoning. We
deze wagens strijkt elke donderwerden verliefd en trouwden, zo
dagochtend neer op de markt in
kwam ik in de wereld van de KaasTongelre, samen met Sander van
koning terecht. Ik ben mij toen na
den Dungen. Hij draait elke week
25 jaar marktervaring gaan richten
trouw deze markt.
op het ’marktmanager’ zijn. In
„Om 04.30 uur sta ik altijd op,”
eerste instantie draaide ik nog
vertelt Sander. „Dan rijd ik eerst
markten, maar het ondersteunen
langs de loods waar ik de wagen
en begeleiden van de formule
bij kan laden en op moet halen
kostte ook tijd. Dus uiteindelijk
en ben dan meestal tegen 06.10
heb ik de ruimte genomen om mij
uur op de markt in Tongelre.
daar op te richten,” vertelt Harold
Dan ben ik de eerste en kan ik op
verder.
mijn gemak uitpakken en alles
Waarom de markt? „De markt is
netjes verpakken en presenteren.
leven, levendigheid. Ik ben opgeOm 12.15 uur rijd ik naar mijn
tweede markt op het Trudoplein in groeid in de handel, de omgang
Eindhoven. Zo’n donderdag duurt met mensen spreekt mij enorm
aan en elke dag is anders. Mijn
zo best lang want om 17.15 uur
volledige passie ligt bij kaas en de
rijd ik altijd in de file weer terug
naar de opslag waar ik de auto bij Kaaskoning. Ik grap weleens met
moet laden. Om 18.30 uur ben ik mijn vrouw: „Ik ben tot aan mijn
schoenen toe Kaaskoning, want ik
eindelijk klaar,” eindigt Sander.
heb zelfs schoenen met het logo er
„Als kind kwam ik al in de kaas
op. Deze mag ik alleen niet altijd
terecht. Mijn ouders hadden een
door Anne-Marie Boeren

aan van mijn vrouw,” lacht Harold.
„De markt staat voor het creëren
van beleving. Kwaliteit, vers van
het mes, service en persoonlijke
benadering. De markt is vakmanschap. Het sociale contact is zo
belangrijk. De uitdaging voor de
toekomst ligt in het werken wanneer de klanten kunnen. Tegenwoordig is alles erg gericht op
gemak en lage prijs. Wij moeten
proberen mensen te blijven verleiden.”
Als afsluiter vertelt Sander nog
trots hoe hij de geboorte van zijn
kinderen gevierd heeft op de markt
aan de Bothastraat. „Het was heel
bijzonder dit samen met de klanten en kooplieden te doen. Ik heb
koekjes en lekkers uitgedeeld. Dat
vergeet ik nooit meer.”
19 APRIL BIJ DE KAASKONING
Gratis een punt roombrie
(150 gram) bij aankoop van
minimaal 500 gram kaas
naar keuze.
ALLEEN OP DE DONDERDAGOCHTEND MARKT IN
TONGELRE OP 19 APRIL

contact
Marktmeester A. Boeren
E-mail: a.boeren@eindhoven.nl
Telefoon: 0628906973
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Tongelre heeft zijn
Eigen buurthelden
Onze buurthelden hebben hun
eerste actie in de wijk
Dinsdag 6 maart hadden onze
buurthelden hun eerste echte
wijkactie. In ORKA was veel politie
op de been. Er zouden snelheidscontroles worden uitgevoerd op de
Broekakkerseweg en op ’t Hofke. Op
beiden locaties geldt een maximum
snelheid van 30 km/h.

Instructie over de werking van de lasergun

Allereerst vond in ORKA een briefing plaats door de politie. Hierbij
kregen onze buurthelden instructie
hoe de snelheidsovertreders aan
te spreken. Met de ’rots en water’gedachte in het achterhoofd zou
hun dat goed moeten afgaan. Ook
werden duidelijk, opvallend gele
buurtheldenhesjes uitgedeeld. De
veiligheid van onze buurthelden is
natuurlijk ook belangrijk.
Het was best spannend voor onze
buurthelden. Om toerbeurt mocht

OH! OH! Een gele kaart!
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iedere buurtheld met een heuse
lasergun de snelheid meten van
passerende auto’s. Deze werd vervolgens naar veilige parkeerplaatsen
geloodst alwaar de buurthelden de
overtreders zouden aanspreken op
hun rijgedrag.
Ook kregen ze een gele kaart
overhandigd van onze buurthelden
als reminder dat ze deze keer geen
bekeuring kregen, maar de volgende
keer toch echt wel.
Onze buurthelden namen hun taak
zeer serieus. Overtreders werden –
na een eerste aarzeling – duidelijk te
woord gestaan. Ze kregen te horen
dat het ging over de veiligheid van
de buurt en geconstateerd was dat
zij te hard reden. Ook kregen overtreders informatie over het project
buurthelden.
Alle overtreders vonden de actie
zeer geslaagd en complimenteerden
onze buurthelden.
Ook had geen enkele overtreder
bezwaar om op de foto te worden
gezet. In het totaal werden ruim 75
overtreders die middag door onze
buurthelden aangesproken. Was u
daar ook bij? Houdt u alstublieft in
de toekomst uw snelheid beperkt.

Het gaat ook om uw veiligheid.
Na de debriefing met de politie in
ORKA, waarbij de politie duidelijk
uitsprak dat hun actie zeer goed
was verlopen, was het voor onze
buurthelden tijd om naar huis te
gaan.
Menig buurtheld had nog best wel
even door willen gaan.

Overtreders werden aangesproken

Onze buurthelden aan de
slag met ’Rots en water’
In het rots en water programma
staat ’rots’ voor stevigheid, weten
wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties. ’Water’
is meer communicatief, inleven,
onderhandelen, maar kan ook zijn:
te meegaand, geen grenzen kunnen
stellen. Beide begrippen hebben dus
hun sterke en zwakke kanten.
Ik praat met Evie Kox die dit programma 6 weken lang aan onze
buurthelden heeft gegeven. De eerste twee middagen hebben vooral
betrekking op zelfvertrouwen/in je
kracht staan en grenzen aangeven/
stop zeggen.

hard en wordt het ruzie. Als daarentegen twee waters elkaar ontmoeten, wordt er gepraat, geluisterd en
is er contact.
Kringgesprek en evalueren
De daaropvolgende middagen staan
vooral in het teken van samenwerken, teamwerk en communiceren
de grond, moet het hele team weer
en overleg plegen.
opnieuw beginnen. Dit betekent dus
dat je moet overleggen, naar de ander moet luisteren, geduld hebben
en kunnen wachten op elkaar.
Iedere oefening wordt afgerond met
een kringgesprek waarbij wordt
geëvalueerd, vragen kunnen worden
gesteld en ervaringen worden
gedeeld.

Samenwerken

Stop zeggen

Dit heeft alles te maken met de
houding die je aanneemt. Voeten
wat uit elkaar, een rechte rug, een
rustige buikademhaling en de ander
in de ogen kijken. Je aandacht
richten met je ogen. En probeer dan
maar eens, iemand die zo in zijn
kracht staat, om te duwen. Onze
buurthelden oefenen driftig.
Er wordt fanatiek geduwd, getrokken, veel kracht gezet, maar uiteindelijk weet een ieder deze houding
te vinden en is niet te bewegen.
Hierbij komt ook weerbaarheid om
de hoek kijken. Als twee rotsen
elkaar ontmoeten is het hard tegen

Stelt u zich de volgende oefening
voor:
Je hebt 1 bank, 1 mat, 2 hoepels en
4 blokken. Met deze hulpstukken
moet je in de lengterichting van de
ene kant van de gymzaal naar de
andere kant. Kom je met je voet op

Evie Kox laat daarbij vooral de
kinderen zelf aan het woord en ook
hun de vragen beantwoorden. Dit
stimuleert het eigen inzicht bij onze
buurthelden.
Na 6 weken krijgen alle buurthelden - afhankelijk van aanwezigheid
en betrokkenheid - een certificaat
met gouden, zilveren of bronzen
ster. Rots en water is beëindigd.
Onze buurthelden hebben hierbij
veel geleerd en ervaren en een mooi
certificaat erbij.
Proficiat buurthelden !
Marga Baeten

Trots op hun certificaat
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Contact:
Ed de Moor
Tel.: 06 19807755
Tel.: 06 55921150
ed@akala.nl
Eindhoven, Tongelre
www.diensten.akala.nl

Voor Particulier en Bedrijf
klussen binnen en buiten
Huis, bedrijf en vakantie
Dier en Voeding
Chauffeurs diensten
Huismeester onderhoud
ICT oplossingen
www.birdfood.nl

www.petzoo.nl

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor:
❉ Haken
❉ Breien
❉ Quilten
❉ Borduren
❉ Haakpaketten
En heel veel accessoires
Openingstijden:
Maandag
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 16.00 uur

U kunt ons vinden op: Urkhovenseweg 17a Eindhoven (in het pand van ASF Nails) Tel: 040 - 29 82 274

Webshop: www.mijnhobbywinkeltje.nl

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

Tongelrese
Natuurwijzer
Eindelijk weer rust
In het winterseizoen kan er veel
grof werk worden uitgevoerd in
de natuur. Er zijn richtlijnen voor
wanneer er in de natuur bepaalde
werkzaamheden kunnen en mogen
worden uitgevoerd. Dit is allemaal
geregeld in de nieuwe Natuurbeschermingswet die sinds 1 januari 2017 van kracht is. Daar staat
bijvoorbeeld in, dat je na 15 maart
geen verstorende werkzaamheden
mag verrichten in natuurgebieden.
Eindelijk rust dus (maar er zijn
natuurlijk uitzonderingen).
Soms is het nodig om met machinerieën te werken om een klus snel en
vakkundig te klaren. Zo is er naast
het spoor aan de Hofstraat begin
maart nog gezaagd in overleg met
Prorail.
We hebben als natuurwerkgroep
een plan voor de toekomst gemaakt
om dit stukje groen aan het spoor
anders te gaan beheren.
Zo is er een rij populieren voor de
helft weggezaagd en de andere helft
is geknot. Deze bomen worden als
knotbomen in de toekomst beheerd.

Bomen gezaagd langs het spoor

Dan worden ze niet meer zo hoog,
wat de spoorveiligheid vergroot. En
de knotten groeien uit tot knoestige
bomen met gaten erin, voor allerlei
vogels en insecten. Een stuk verder,
richting centrum, is ook gezaagd
en richting heide worden ruimere
plekken gemaakt waar zandbijen
kunnen gedijen. Volgend jaar gaan
we weer verder met het uitwerken
van onze visie.
Jonge uilen

Nieuwe bewoner in het
Wasvengebied
Met het inrichten van natuurakkers
en andere landschapselementen
in het Wasvengebied, heten we de
kerkuil als nieuwe vaste bewoner
welkom. Binnen drie maanden na
het hangen van een uilenkast had
deze uil de nieuwe woning al gevonden. Het is een prachtige vogel die
iets spookachtigs heeft.
Op de natuurakkers wordt niet met
bestrijdingsmiddelen gewerkt, wat
niet alleen een voordeel is voor
insecten, maar ook voor muizen. Je
snapt dat het hoger in de voedselketen alleen maar positief uitpakt.
Uilen, maar ook andere roofvogels
en dieren varen er wel bij. En wat
dacht je van de mens!
Nu nog hopen dat deze uil een partner vindt, dan kunnen we misschien
dit jaar jongen verwachten.
Vergroten van de biodiversiteit, daar
doen we het toch voor!
De steenmassa warmt op
Op de Warande-akker, de akker
gelegen tegen de Hofstraat, zit ontzettend veel puin en grote stukken
steen in de grond. Het lijkt wel of er

ooit een boerderij is ’begraven’. Dat
is natuurlijk niet bevorderlijk als je
de grond moet bewerken.
Al heel veel puin is er afgelopen
jaren van de akker verwijderd. Ja en
dan? Dan heb je ter plaatse een berg
stenen. Afvoeren is een optie, maar
een ander idee is om daar ter plekke
een soort stapelmuur van te maken.
Een muurtje dat ruimtes en spleten
heeft waar van alles kleins tussen
kan kruipen.
Dit stenen element ligt bijna de hele
dag in de zon, waardoor de steenmassa lekker wordt opgewarmd.
Daar houden bepaalde beestjes van.
Een voordeel is dat de warmte die
overdag als het ware wordt opgeslagen, ’s avonds weer uitstraalt. Ik
ben benieuwd wat dit gaat opleveren. De stapelmuurtjes zijn op een
natuurwerkochtend gemaakt. Elke
1e en 3e zaterdag van de maand
kun je daar aan deelnemen. Als
je wilt helpen met allerlei natuurwerkzaamheden, je bent van harte
welkom.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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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.

Voor de zondaginloop zijn we op zoek naar
mensen die graag rikken of jokeren.

We spelen het spel zoals het gespeeld moet worden,
maar genieten ook van het samenzijn. Voor het rikken
streven we naar vijf personen per tafel zodat het spel
door kan gaan als iemand er niet is. Als het u leuk lijkt,
loop dan een keer binnen in het Oude Raadhuis op
zondagmiddag tussen
13.30 en 16.30 uur.
Een kopje koffie staat
voor u klaar.
Wilt u als gastheer of
-vrouw aanwezig zijn.
Aanmelden: ’t Oude
Raadhuis: 281 17 37
E-mail: beheerders.
raadhuis@on.nl

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 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail henri.van.vroenhoven@on.nl
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Zoek je
contact?
Bel of mail
ons!

Liedertafel Santé

Zondagmiddag 15 april
van 14.00 tot 17.00 uur.
Entree € 1,50
Liedertafel Santé uit Oirschot.
Een, twee, drie zing maar…!
Misschien zingt niet iedereen graag alleen,
maar iedereen zingt wel graag mee.
Ja toch! Grijp je kans.

Gezellige avond met film in mei

Op vrijdagavond 18 mei organiseren we weer een
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20:00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen de film ’The Theory of Everything’.

Gezellige avond met film en hapjes

Op vrijdagavond 20 april 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.
’The King’s Speech’ (2011) is het verhaal van koning George VI. Nadat zijn broer oneervol aftreedt
wordt George nogal ongewild de nieuwe Koning
van Engeland. Zijn land staat op dat moment aan
de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en het
volk vraagt wanhopig om een leider in deze bange
tijden. Helaas heeft hij een ernstig stotterprobleem.
Hiervoor schakelt hij de hulp in van een onorthodoxe
spraaktherapeut, wat resulteert in een reeks ongewone technieken en een bijzondere vriendschap.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige
avond: 18 mei, 15 juni en 21 september.
Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers
Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

schrijf dit
vast in je
Agenda!

Fietstocht voor jong & oud

Zondagmiddag 29 april. Aanmelden en vertrek
tussen 13.00 en 13.30 uur
Deelname € 1,50 p.p.
Kinderen t/m 13 jaar gratis.
Fietsroutes van 15 of 25 km.
Tijdens de rit zijn er foto-opdrachten en kunnen er
spelletjes worden gedaan. Na afloop is er een prijsje
voor de drie beste oplossingen.

Kom je ook?
Als bijdrage in
de kosten
vragen we €1,50
per persoon.
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een overzicht geeft van alle belangrijke evenementen
en activiteiten, maar ook in de activiteitenagenda,
posters, briefpapier etc. etc. en alle publicaties in
wijkblad Rond ’t Hofke. Ons wijkcentrum bruist pas
echt als jij er leven inbrengt!

Tandemtocht voor
slechtzienden en blinden

Donderdagmiddag 3 mei van 12.30 tot 16.30 uur.
De kosten voor deze tandemtocht bedragen € 3 p.p.
(begeleiders mogen gratis mee).
U mag met uw eigen partner fietsen, maar onze vrijwilligers zijn ook enthousiast om samen met u een
leuke fietstocht door het Brabantse land te maken.
We starten om 13.00 uur bij ’t Oude Raadhuis,
’t Hofke 15 Eindhoven. De tandems worden indien
nodig door ’t Oude Raadhuis gehuurd. Als je zelf een
tandem hebt mag je die natuurlijk ook gebruiken.
Wij zullen zorgen voor een hapje en een drankje en
na terugkomst de tocht gezellig evalueren.
Tot 27 april aanmelden bij:
Henri van Vroenhoven
Tel. 06 55 18 28 58
E-mail henri.van.vroenhoven@on.nl

Nieuwe huisstijl
wijkcentrum ’t Oude Raadhuis

Dat ’t Oude Raadhuis een wijkcentrum is dat bruist
en springlevend is wordt dik onderstreept met een
nieuw, eigentijds logo met de contouren van het zo
karakteristieke gebouw in fris groen.
Het ontwerp is van wijkgenoot Paul Kemper die
ruime ervaring heeft in het grafische vak. Niet alleen
het logo is gewijzigd, de hele huisstijl is aangepakt
- wat tegenwoordig niet veel meer kost - waardoor
alle uitingen van ’t Oude Raadhuis uniform en steeds
herkenbaar zullen zijn. Dat is niet alleen terug te
vinden in een nieuwe prachtige kleurenfolder die
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Avondwandelvierdaagse Tongelre
WE GAAN WEER WANDELEN!
De 22e Avondwandelvierdaagse door ons mooie
Tongelre. Heb jij je wandelschoenen al ingelopen en
de kuiten gesmeerd?
’t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder
auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland van 14 tot en met 17 mei.
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden
zijn: 2,5, 5, 7,5, 10 en 12,5 km.
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien
men 3 avonden heeft gewandeld en minimaal 5 km
per avond heeft afgelegd. (Kinderen tot en met groep
drie, na 2,5 km per avond). Inschrijfgeld bedraagt
€ 4,00 per persoon.
Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op woensdag
9 mei tussen 18.00 en 19.30 uur zijn de inschrijfkosten € 3,50.
Start: iedere avond tussen 18.00 uur en 19.00 uur
bij ’t Oude Raadhuis. DOE MEE!

Planning activiteiten mei en juni
Avondwandelvierdaagse
Filmavond
Pinkstermarkt, 2e Pinksterdag
Muziekavond
Avondfietsdriedaagse
Filmavond

14 t/m 17 mei
18.00 - 19.00 uur
vrijdag 18 mei
19.30 - 23.00 uur
maandag 21 mei
12.00 - 17.00 uur
vrijdag 1 juni
20.30 - 23.30 uur
5 t/m 7 juni
18.00 - 19.00 uur
vrijdag 15 juni
19.30 - 23.00 uur

activiteiten bij Orka
Bij het schrijven van dit stukje zijn we volop bezig met
de voorbereidingen voor de paasoptocht op Tweede
Paasdag en natuurlijk de grote feestelijke open dag op
8 april ter ere van het 5 jarig bestaan van Orka. 5 Jaar!
De tijd is voorbij gevlogen en in de volgende uitgifte van
Rond ’t Hofke zullen we hier meer over berichten.

Orka. Deze dag duurt van 11.00 - 16.00 uur. Hoe deze
dag eruit komt te zien en wat er allemaal te beleven is
volgt in het meinummer van dit blad.

Rommelmarkt

In het meinummer meer nieuws over de rommelmarkt
die plaats zal vinden op 10 juni 2018 van 13.00 tot
18.00 uur.
Verzamel alvast uw oude spullen die weg kunnen.
Deze zullen wij komen ophalen en natuurlijk mag u ze
ook zelf brengen. Kapotte spullen en grote meubelen
nemen we niet aan. Zoals eerder aangegeven zal er in
het meinummer meer informatie volgen.

Oproep vrijwilliger financiën

De ’vacature’ staat nog open, dus mocht je zin hebben
om samen met een andere vrijwilliger van ons de boekhouding bij te houden, neem dan gerust contact op.
Of wil je meer informatie? Mail naar info@orkacentrum.nl. Neem gerust een kijkje op de nieuwe website
voor alle activiteiten in Orka: http://www.orkacentrum.
nl. Heb je tips over wat je nog meer wilt weten via de
website? Mail ze aan info@orkacentrum.nl.

Muziekavond van Nederlandse bodem

Op zaterdag 14 april heerlijke muziek van Nederlandse
bodem van toe en van nu! Stefan (onze DJ) heeft weer
mooie clips bij elkaar gezocht die bij het spelen van de
liedjes op groot scherm worden vertoond. Zoals eerder
aangegeven: van Anouk tot André Hazes, van Di-rect
tot Toontje Lager. Kom je meegenieten?

Live Muziekmiddag

Op zondagmiddag
20 mei vanaf 14.00 uur
de eerste Live Muziekmiddag bij Orka.
Speel je een instrument
of zing je graag, kom dan
gezellig meedoen! Mail
even naar info@orkacentrum.nl, dan nemen we contact met je op. Zing en speel
je niet, dan ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om
vanaf het terras mee te genieten.

Kinderspeelmiddag

Mei 2018
Woensdag 9 mei

Cook4U (opgeven via cook4u.orka@
gmail.com)

Zondag 20 mei

14.00-18.00 uur Live muziekmiddag

Zaterdag 26 mei

11.00-16.00 uur Kinderspeelmiddag

Juni 2018
Zondag 10 juni
Woensdag 13 juni

13.00-18.00 uur Live muziekmiddag +
Rommelmarkt
Cook4U (opgeven via cook4u.orka@
gmail.com)

Contact

Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
E-mail: info@orkacentrum.nl
Internet: www.orkacentrum.nl

Zaterdag 26 mei zal er een kinderspeelmiddag zijn bij
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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

COMPLETE BRIL MET OOGMETING!
BRIL OP STERKTE

voor veraf óf dichtbij

MULTIFOCALE BRIL
met leesgedeelte

MULTI-PLUS BRIL

met breder leesgedeelte

COMPLEET

COMPLEET

COMPLEET

€49
€99
€149

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)

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

Gratis parkeren

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

even aandacht voor...
Scouting Roosevelt
Op zaterdag 17 maart j.l. waren we
uitgenodigd bij scouting Roosevelt
aan de Oude Muschbergweg om
eens te komen kijken tijdens een van
hun activiteiten. Deze scoutinggroep,
speciaal voor kinderen en jongeren
met een lichamelijke beperking,
telt 3 speltakken, welpen, scouts
en pivo’s, die ieder elke maand een
weekend bij elkaar komen. Daarnaast is er nog de Rozestam voor
jongeren vanaf 21 jaar. Deze komt
een paar keer per jaar bij elkaar
voor een gezellige activiteit. Tijdens
ons bezoek was het de beurt aan de
pivo’s om er een gezellig weekend
van te maken. Aanvankelijk stond er
primitief koken op het programma,
maar vanwege een gevoelstemperatuur van min 15 graden was er voor
gekozen om binnen te pionieren.

andere verenigingen in de buurt,
zoals de gildes en 3 scoutinggroepen zou heel welkom zijn. De
eerste contacten daarvoor zijn reeds
gelegd met het Catharinagilde. Wie
denkt dat er tijdens ons bezoek
alleen maar is gebuurt, heeft het
mis. Aan het einde van ons gesprek
stond er een prachtige gepionierde
tafel waar wel een olifant op zou
kunnen zitten. De pivo’s van de
Rooseveltgroep kunnen buurten en
pionieren tegelijk!
Binnen pionieren

27 mei. Het hoogtepunt van het jaar
is toch wel het zomerkamp met één
leidinggevend vrije dag. De pivo’s
proberen op zo’n dag alles zelf te
doen, zonder leiding, en meestal
lukt dat wel. Na het lezen van deze
uitleg kijkt u misschien heel anders
naar de blokhut dan voorheen. Als
u ziet dat er binnen iets te doen is,
mag u altijd even binnen lopen om
een kijkje te nemen. Misschien voelt
u er wel iets voor om één weekend
in de maand mee te draaien, want
wat extra leiding kunnen ze goed
gebruiken. Ook samenwerking met

Jos Rovers en Paul Kemper

Een tafel waar een olifant op kan zitten

Iedereen doet mee

Ook o.a. kampvuur stoken, smokkelspel, levend stratego en een
dropping behoren tot de mogelijkheden. Ondanks hun handicap doen
ze alles wat ’normale scouts’ ook
doen. Eenmaal per jaar is de hele
groep een weekend op de blokhut
voor het zogenaamde Roosevelt
weekend. Dit jaar is dat op 26 en

Pivo’s en de leiding
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van de Geloofsgemeenschap
 Zondag 22 april om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zondag 29 april om 10.00 uur
dominee Tineke Dronkert
 Zondag 6 mei om 10.00 uur
dominee Petra Speelman
 Donderdag 10 mei om 10.00 uur
dominee BertJan van Haarlem, Hemelvaartsdag,
Let op deze dienst is in de Johanneskerk,
Mercuriuslaan 1b
 Zondag 13 mei om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide, Jeugdkerk

stra, Ineke Nieuwenhuizen en Agnes Dorr staan voor
de regie. Ook deze musical is geschreven door Gerard
van Midden en Gerard van Amstel. De productie van
deze uitvoering wordt mogelijk gemaakt door brede
steun vanuit de Protestante Gemeente Eindhoven.
Het verhaal laat verschillende gezichten van Judas zien.
Judas als strijder tegen onrecht, als iemand van wie
gehouden wordt, als iemand die bezinning zoekt in de
woestijn, en uiteraard ook als één van de twaalf discipelen. Het verhaal eindigt met een passiespel, nieuw
leven en hoop.
Maar wat voor mens is Judas nou? Dragen wij ook iets
van Judas in ons? Beleef het mee.
De laatste uitvoering van de musical is op 22 april
om 10:00 uur in ’t Kruispunt, Slachthuisstraat 22 te
Geldrop. De toegang is gratis.

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.
Onderstaande foto is
De jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’.
van de bloemschikking
van zondag Laetare
Bij de dienst van 29 april
(Verheug u) 11 maart
Op 29 april is er een bijzondere viering rond armoede
met bijhorend gedicht:
en schuldenproblematiek. De dienst is voorbereid
samen met de werkgroep ’Kerk en economie’.

Kerk van de toekomst

Onze predikanten geven op woensdag 25 april een
workshop over ’De kerk van de toekomst’. Zij doen
dat aan de hand van een boekje dat die titel draagt.
De bijeenkomst vindt haar oorsprong in het rapport
van de Protestantse Kerk van Nederland ’de weg naar
2025’. De avond begint om 20.00 uur en is in de
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b in Eindhoven.

Musical: ’Op zoek naar Judas’

Een groep van 50 enthousiaste en bevlogen mensen
werkte afgelopen jaar hard om deze musical te kunnen
presenteren. Met vierstemmige koorzang, een fantastische muzikale begeleiding en uiteraard levensecht
toneel wordt het verhaal tot leven gebracht. Willemijn
van den Berg verzorgt de muzikale leiding. Dicky ZeilContact 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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licht
breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om te leven
handen die uitgestoken
worden
naar elkaar
God
dat onze handen
delen
van hetgeen we
ontvangen hebben

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 Eucharistieviering 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.
•B
 erckelhof, 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.

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

Openluchtmis Mariakapel
Op zondag 6 mei wordt voor de 25e keer de Openluchtmis gehouden. De mis vangt aan om 11.00 uur
bij de Mariakapel in de Loostraat.
Het Sint-Catharina- en het Sint-Martinusgilde zijn
weer aanwezig en verzorgen na de dienst een vendelhulde. Aansluitend staan de koffie en thee weer
klaar. De zanggroep Het Boeremoeske zal de muzikale omlijsting verzorgen. Een kraam van bakkerij
het Wasven, een kraam met diverse mooie spulletjes
waarvan de opbrengst ten goede komt voor Malawi
en ook ’Kiske’ met zijn nostalgische bakfiets mogen
we hier weer allemaal ontmoeten. Bij slecht weer
is de viering in de St. Martinuskerk, eveneens om
11.00 uur. De hele MEIMAAND wordt elke avond om
19.00 uur het rozenhoedje gebeden bij het kapelletje.

met het raampje aan de rechterzijde beide indertijd
vernield.
In 1994 kwamen er twee nieuwe, rechts Onze Lieve
Vrouw van Altijd Durende Bijstand en links Onze Lieve
Vrouwe van alle Volkeren, gefinancierd, met giften en
deels gesponsord.
Ook het eerste Mariabeeld uit Banneux stond er nog.
Maar is eens gestolen dus dit is het
2de exemplaar.

Informatie bijgaande foto:
Links is nog het originele glas in lood raampje te zien,

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

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

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
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.
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Afscheid
nemen doen
we samen

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we
samen uw wensen bespreken.

6 stuks

8,95

Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Primera Foto van Rooij
Monuta Sol
Felix Timmermanslaan 2, Eindhoven
T 040 - 212 98 00 (24 uur per dag,
ook in het weekend)
I www.monuta.nl/eindhoven

Sol

keurslager
Jan van der Heijden
de lekkerste winkel
at
van de Tongelresestra

93x136 Adv_Monuta Sol.indd 2

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

www.primera.nl

...even naar Primera

02-03-18 16:39

alles van wild en
gevogelte tot
HeerliJke stamppot!

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

momenten met
Hart, ziel en handen
Tien dagen na pasen:
met andere ogen
Door Wim van de Wiel
Zo’n dag of tien na de dood van hun
Rabbi, gaan twee mannen op weg
van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze
némen het verlies van hun Rabbi
en willen, beladen met hun vragen,
weer dóór met ’t leven.
Dan sluit een ’onbekende’ zich bij
hen aan. Zij vertellen hun verhaal
over het lege graf en over de geruchten dat Hij zou leven.
Wanneer Hij het brood breekt en
deelt, gaan hun ogen open: Hij deelt
zijn boodschap en leven uit en doet
hen opleven.
Bij dit boeiende geloof– en
verrijzenisverhaal bied ik dit
gedicht aan, (geschreven door
Luuk van Rijn) met gevoelens van
herkenning, van terneer geslagen
zijn en bovenal van hoop.
Die twee gaan samen op weg.
Ze zijn diep ontgoocheld,
hebben alle moed verloren

en gaan ’vereenzaamd’ terug naar
huis.
Hun droom ligt in scherven.
Ze zijn zichzelf niet meer.
We kunnen ons levendig voorstellen,
hoe de conversatie er onderweg
heeft uitgezien.
Een verhaal van ontgoocheling en
eenzaamheid.
Van stom zwijgen, van: „Hadden we
maar…”
Van zelfbeklag en wellicht verwijten
over en weer.
Wat kan dat smartelijk zijn.
Het is je misschien niet vreemd.
Je hebt wellicht net zo’n ervaring
van hopeloosheid gehad
als die twee Emmaüsgangers hadden.
En dan voegt die Derde, die onbekende, zich bij hen.

Ze vertellen Hem hun verdriet, hun
ontgoocheling
die doorklinkt in die ene zin:
„Wij hadden gehoopt, dat Hij het
zou zijn...”
En die Onbekende luistert,
met open oren en open hart.
Ze kunnen zich helemaal bij Hem
uitspreken.
Maar die onbekende is niet zomaar
een meeloper.
Niet één die mee de put in gaat.
Die met alle winden meedraait.
Hij zegt hun tamelijk hard:
„Wat zijn jullie toch onverstandig
en traag van begrip.”
Hij roept hen op om verder te kijken, om dieper te kijken,
om met andere ogen te kijken.
Hij geeft hun daarmee een nieuwe
kijk op hun leven.
Een nieuwe visie.
Hij doet hen met andere ogen
kijken naar die werkelijkheid,
die op het eerste gezicht zo vreselijk
hopeloos is.
Hij openbaart zich aan hen.
Hij brengt hen bij zichzelf terug.
Die ontmoeting raakt hen zo diep,
dat ze tegen Hem zeggen:
„Blijf bij ons Heer, het is al avond.”
Hij blijft die avond bij hen.
Als een geschenk, volop aanwezig.
Later zullen ze tegen elkaar zeggen:
„Brandde ons hart niet, toen Hij
met ons sprak.”
Ze hebben zijn aanwezigheid ervaren.
Heel diep en sterk.
En die ontmoeting maakte opnieuw
hoop in hen wakker
en zij gaan vol goede moed terug
naar Jeruzalem.
(Woorden vrij naar Hans Bouma
’Onderweg naar Emmaüs’)

Onderweg naar Emmaüs
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rondom de
Wasvenboerderij
Wat je ook doet, je bent van harte welkom!
Planning activiteiten maart & april
Expositie Liana Tijsseling

Tot en met 29 april op De Overloop

Natuurwerkochtend

21 april, 09.30 uur in De Schop

Natuurthema-zondagmiddag jeugd:
wilde bijen in het hotel

29 april, 13.30 uur in De Schop

Natuurwerkochtend
Expositie Marlies Kivits

5 mei, 09.30 uur in De Schop
Vanaf 5 mei 14.00 uur De Overloop

Bakmiddag voor kinderen: Koekjes van
eigen deeg

9 mei 13.30 uur in De Schop

Falcon Town Jazzband bij de Gasterij

10 mei, 14.30 uur De Gasterij

Eerste glas ’Nog strekeriger bier’
Brabantse Hoge Thee voor Moederdag

Personeel gezocht
De Gasterij zoekt voor de weekenden nog medewerkers/sters (vanaf
17 jaar). Wij hebben verschillende
vacatures voor bediening en afwas.
Ben je beschikbaar op de vrijdagavonden en/of zaterdagen en/of
zondagen en vakanties? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
 Je kunt je gegevens sturen
naar: gasterij@wasven.nl
t.a.v. Petra Hilhorst of bellen
naar de Wasvenboerderij tel.:
040-7870707.

10 mei in De Gasterij
13 mei

zig 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
tot 12.30 uur. In de pauzes is er
koffie of thee met iets lekkers uit
de Wasvenbakkerij. Voor meer
informatie:natuurwerkgroep@
wasven.nl.

Insectenhotel

de Wasvenboerderij. Aanvang
19.00 uur, einde om ongeveer
20.30 uur. De entree is € 2,00 per
kind, als je vaker wilt komen is
het nog voordeliger. Informeer
naar de mogelijkheid voor een
strippenkaart.

Expositie schilderijen Marlies Kivits
Vanaf 5 mei exposeert Marlies
Kivits op De Overloop van de Wasvenboerderij. Het thema van haar
expositie is Cultuur en Mensen.
Marlies schildert sinds ongeveer
12 jaar, in haar vrije tijd, met veel
plezier. „Ik heb les bij Ine Teeven
die mij de vrijheid geeft datgene te
schilderen waar mijn hart ligt. Mijn
Natuurthema-zondagmiddag
inspiratie vind ik vooral bij de native
jeugd: Wilde bijen in het hotel
Wilde bijen in het hotel! Je hebt vast cultuur en de natuur van Canada,
wel gehoord dat er iets aan de hand Alaska, Australië maar ook Afrika.
Natuurwerkochtend voor groot
De bijgaande verhalen en ’wijsheis met de bijen en vooral de wilde
en klein
den’ komen uit de native cultuur.
Elke eerste en derde zaterdag van de bijen. Maar wat? Deze avond staat
De natuur is adembenemend en dat
maand organiseert de Natuurwerk- in het teken van dit soort insecten.
probeer ik over te brengen op doek.”
Weet jij hoeveel soorten er zijn,
groep van het Wasven de maanMarlies schildert ook graag mensen
waar ze leven en waarvan? En we
delijkse Natuurwerkochtend voor
groot en klein. Er zijn altijd volop
gaan ook nog eens een mooi insec- uit alle culturen en in verschillende
tenhotel bouwen! Een kleine voor
situaties. Haar schilderijen hebben
leuke en nuttige natuurklussen te
thuis en een speciaal grote voor op
een duidelijke voorstelling, vaak
doen rondom de Wasvenboerderij!
de kasteelakker. Kom je ook naar
met een ’verborgen agenda’ die niet
Het is keigezellig om samen deze zoemende avond?
onmiddellijk opvalt. Ze werkt het
volwassenen én kinderen- aan de
liefst met warme kleuren in acryl en
slag te gaan om onze leefomgeving  Het is voor kinderen tussen
olieverf op doek.
mooier te maken. Lekker fysiek be- de 6 en 11 jaar in de schuur van
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je dan van tevoren in: stuur een
mailtje 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 op
tel. 040-7870708. Dan kan er nog
iemand van de wachtlijst meedoen!
 De Bakmiddag wordt gehouden
in de Schop. We beginnen om 13.30
uur en om 15.00 uur zijn we klaar.
Meedoen kost € 4,00 per kind.

Hemels bier
Ook dit jaar presenteren we, samen
met Stadsbrouwerij Eindhoven,
ons Wasvenbier “Geen daden maar
streken”. Het bier is gebrouwen met
Aalter Troshaver van onze eigen
akkers. Het is een amberkleurig
bier, van 5,7 %. Het bier is op fles
verkrijgbaar in onze winkel en vers
van de tap in de Gasterij. Zolang de
voorraad strekt.

De Falcon Town Jazz Band bij
Gasterij Wasven
 De expositie is te zien van zaterdag 5 mei tot en met zondag 1 juli
op De Overloop van de Wasvenboerderij. De opening is op zaterdagmiddag 5 mei om 14:00 uur.
Reacties op de tentoonstelling
kun je sturen naar e-mailadres:
marlieskivits@gmail.com.
Bakmiddag voor kinderen:
Koekjes van eigen deeg
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.
Op 9 mei gaan we koekjes bakken
van eigen deeg. We maken koekjes
van allerlei vormen: gelukskoekjes, klavertjes en hartjes. Heerlijk
om die samen op te eten of als
bijzonder cadeau op 13 mei voor
moederdag. Wil je meedoen? Schrijf

Koekje bakken in alle vormen

Wasvenbier

Falcon Town Jazz Band

Dit jaar brouwt de Stadsbrouwerij
ook een tweede Wasvenbier: „Nog
strekeriger bier”. Het is een zomers,
fruitig witbier van 6% met een
Zeeuwse Witte van eigen akker.
Dit oertarweras werd met uitsterven bedreigd, maar is bezig aan
een comeback. Een authentieke
tarwe vol smaak. Benieuwd hoe die
smaakt? Het is vanaf Hemelvaartsdag (10 mei) alleen op tap verkrijgbaar in de Gasterij.

Al weer voor de vijfde keer treedt
op Hemelvaartsdag de Falcon Town
Jazz Band op bij de Gasterij. Bij
mooi weer vindt het optreden plaats
op het grote terras.
Liefhebbers van Dixieland muziek
komen deze middag beslist aan hun
trekken. 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 muziek.
Ook andere muziekstijlen komen
aan bod. Een optreden dat u beslist
niet mag missen. Het optreden
begint om 14:30 uur en de toegang
is gratis.

Brabantse Hoge Thee voor
Moederdag
Wil je jouw moeder verwennen?
Trakteer haar dan op een heerlijke
Brabantse ’hoge thee’ op Moederdag. Op zondag 13 mei kan dit
tussen 11 en 15 uur in de Wasvenboerderij. De hoge thee bestaat uit
biologische thee of fairtrade koffie
uit eigen koffiebranderij. We hebben diverse hapjes uit eigen bakkerij en keuken zoals notencarré,
speltkoekjes, mini worstenbroodjes,
sandwiches, dagverse soep etc.
 De kosten bedragen € 18,50 per
persoon. Reserveer op tijd via
gasterij@wasven.nl
of op 040-7870707.
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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

’t Blije Worstenbroodje
De bakkers van het Wasven zijn er
trots op: vanaf nu is al hun brood
voorzien van het Europese, biologische EKO-keurmerk. Om dat te
vieren hebben de bakkers blije worstenbroodjes gebakken. Het vlees
komt van de Blije Big, een biologische Eindhovense varkensboerderij.
Gehuld in biologisch deeg en met
zorg bereid door onze deelnemers.
De bakkers hebben het broodje een
ronding gegeven, zodat het doet
denken aan een ’smiley’. „Vanwege
het succes komt ’t blije worstenbroodje vast in ons assortiment,”
aldus bakker Bart Sanders.

onderzoek. En waarom het thema
van deze maand dan heilige boontjes is? Ook daar gaan we je nog veel
meer over vertellen!
 Deze avonden zijn voor mensen
met een verstandelijke beperking.
We verzamelen in de Schop, dit is
schuur achter de Wasvenboerderij.
Meedoen kost € 5,00 per persoon,
inclusief een kopje koffie/thee.
Doe je mee? Aanmelden kan via
maakhetmee@wasven.nl onder
vermelding van naam, mailadres
en telefoonnummer.

In mei leggen alle vogels een …?
Het is weer mei, en in mei leggen
alle vogels een .....? Juist ja, een EI!
Deze maand hebben we het over
onze gevleugelde vrienden die hier
op het wasventerrein rondfladderen, wandelen en zwemmen. Welke
soorten zijn er, waar vind je ze en
welke geluiden maken ze? Hoe herDe Wasven zorgwerkgroep organi- ken je van welke vogel een nest is,
seert thema-ochtenden en -avonden en hoeveel eieren leggen ze eigenvoor kwetsbare doelgroepen met
lijk? Betreffende onze gevleugelde
aandacht voor natuurbeleving en de vrienden valt er heel wat te ontdekvoedselketen. De activiteiten vinden
plaats rondom de Wasvenboerderij
onder de noemer ’Maak het mee @
Wasven’.
Heilige boontjes
In april onderzoeken we hoe planten ontkiemen en groeien. Bloemen,
kruiden, groenten en nog veel meer.
Wat is er allemaal voor nodig om
een zaadje te laten ontkiemen, wat
gebeurt er onder de grond en hoe
ziet dat eruit?
We gaan eerst een paar leuke spellen doen waarmee we de nodige
materialen kunnen winnen voor ons

Natuurbeleving: wat neem ik
waar?
Wat neem ik in de natuur waar met
al mijn zintuigen? Wat voel ik met
mijn vingers, wat ruik ik, wat proef
ik, hoe loop ik over verschillende
bodemsoorten? We doen een aantal
uiteenlopende waarnemingsoefeningen in het bos van het Wasven. Deze
workshop is voor mantelzorgers en
degenen die hun zorg ontvangen.
We verzamelen in de Schop.
 De workshop begint om 10.00
uur en eindigt om 12.00 uur.
Meedoen kost € 5,00 per persoon,
inclusief een kopje koffie/thee. Aanmelden kan via maakhetmee@wasven.nl onder vermelding van naam,
mailadres en telefoonnummer.
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.

Broedende vogel

ken. Deze avonden zijn voor mensen
met een verstandelijke beperking.
We verzamelen in de Schop, dit is
schuur achter de Wasvenboerderij.
Meedoen kost € 5,00 per persoon,

Heilige boontjes
Activiteit voor mensen met een
verstandelijke beperking

12-18 jaar: 4 april, 18:30 uur in De Schop
18-35 jaar: 11 april, 19:00 uur in De Schop
35+ jaar: 18 april, 19:00 uur in De Schop

In mei leggen alle vogels een …?
Activiteit voor mensen met een
verstandelijke beperking

12-18 jaar: 2 mei, 18:30 uur in De Schop
18-35 jaar: 9 mei, 19:00 uur in De Schop
35+ jaar: 16 mei, 19:00 uur in De Schop

Natuurbeleving, wat neem ik waar?
Activiteit voor mantelzorgers

inclusief een kopje koffie/thee.
 Doe je mee? Aanmelden kan via
maakhetmee@wasven.nl onder
vermelding van naam, mailadres
en telefoonnummer.

3 mei, 10:00 uur in De Schop

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
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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

Kledingreparatie en
verstelwerkzaamheden
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

de Tongelrese
Keuken
Salade met zeebaarsfilet
Ingrediënten voor 4 personen
* 1 zakje met gemengde sla, 150-200 gram
(b.v. rucola- frisée-jonge bladsla)
* 1 sjalotje
* 8 eetlepels olijfolie
* 2 eetlepels natuurazijn
* 1 eetlepel honing
* 1 eetlepel fijngesneden bieslook
* 1 komkommer
* 1 dl. tomatensap
* peper en zout
* 4 zeebaarsfilet met huid (kan ook een andere stevige
witvis zijn, b.v. roodbaars)
* 2 eetlepels tomatensap voor garnering.
Bereiding (+/- 25 minuten )
1 Indien nodig, was de sla.
2 Pel en snipper het sjalotje, meng het in een kom met
7 el olie, de azijn, honing en bieslook. Breng de dressing op smaak met peper en zout.
3 Was de komkommer en trek er met een citroentrekker, om de centimeter, reepjes schil van af.
4 Snijd de komkommer in de lengte door en snijd de
helften in plakjes.
5 Zet grote ronde stekers op de borden en zet de
komkommerplakjes aan de binnenkant van de steker

met de snijkant naar beneden dakpansgewijs tegen
elkaar.
6 Breng de slamix op smaak met de dressing en leg
deze in de komkommerring.
7 Trek de ring nu voorzichtig omhoog zodat de komkommer op het bord blijft staan. Lepel 1 dl. tomatensap als een dressing over de sla.
8 Bestrooi de zeebaars filets met peper en zout. Verhit
1 eetlepel olie en bak ze krokant op de kant met de
huid. Draai de vis om en bak de andere kant nog ca.
4 minuten op een matig vuur.
9 Leg de gebakken filets op de sla en garneer het bord
met wat druppels tomatensap.
Eet smakelijk
Clasine Batenburg en Jack Hanssen

Jubileumtentoonstelling
Prinses Beatrix opent de jubileumtentoonstelling ’Beeldreflecties’ in
Pulchri Studio in Den Haag.
Beeldhouwer Marti de Greef uit Tongelre (’t Hofke) is één van de
100 deelnemende beeldhouwers aan deze tentoonstelling. Een
grootse jubileumtentoonstelling
’Beeldreflecties,
De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later’
6 mei t/m 23 juni 2018.
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 12.00-17.00 uur de toegang is
gratis. www.nkvb.nl • www.martidegreef.nl
41

in gesprek met...
Mevrouw van Diepen

Onlangs hebben wij een bezoek
gebracht aan mevrouw Van Diepen
in het verzorgingstehuis Berckelhof. De reden van ons bezoek aan
haar was een wel heel bijzondere:
mevrouw Van Diepen vierde op 25
maart haar 100ste verjaardag!!
Met veel trots vertelt mevrouw Van
Diepen dat op haar verjaardag de
heer Jorritsma, burgemeester van
Eindhoven, een bezoek aan haar
heeft gebracht. Zeer verguld was
zij ook met de felicitatiebrief die
zij heeft ontvangen van de commissaris van de Koning van Noord
Brabant en een felicitatiebrief van
de Koning en Koningin.
Mevrouw Van Diepen is geboren in
Hoogwoud, een dorp in Noord Holland. Zij komt uit een gezin van 10
kinderen, 5 jongens en 5 meisjes.
Zij was de oudste dochter en heeft
van jongs af aan thuis meegeholpen
in de huishouding. Haar ouders
hadden een boerderij.
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Op haar 25ste heeft zij de verpleegstersopleiding gedaan in Hoorn.
In 1948 is mevrouw Van Diepen
begonnen in de verpleging in
Eindhoven waar zij 30 jaar in het
Catharina ziekenhuis heeft gewerkt.
De kraamaantekening heeft zij nog
gehaald in het (voormalige) Binnenziekenhuis aan de Vestdijk.
De wereld was in die tijd ‘erg groot’
en de keuze van mevrouw Van Diepen om voor Eindhoven te kiezen
lag voor de hand: haar broer werkte
al 4 jaar bij de paters Augustijnen in
Eindhoven. Een veilig gevoel. Een
zus die ook de verpleegstersopleiding gevolgd had, kwam bij haar in
Eindhoven werken en wonen. Ze
hebben dertig jaar samengewoond.
Met veel trots vertelt mevrouw
Van Diepen over haar broer die
als pater 36 jaar in Nieuw Guinea
heeft gewerkt. Hij werkte daar met
2 collega-paters o.l.v. een bisschop
van de Franciscaanse orde (nieuwe
missie). In 1967 is haar broer in
Rome tot bisschop gewijd en heeft
zijn taak als missiebisschop tot aan
zijn pensioen uitgevoerd. De inwijding vond om gevoelig politieke
redenen niet in Nederland plaats.
Met de hele familie zijn ze naar
Rome gegaan om de inwijding daar
mee te maken.

resestraat gewoond en daarna met
2 zussen op de Heezerweg. Zij heeft
tot op 60 jarige leeftijd gewerkt.
Daarna moest zij met pensioen.
Eenmaal gestopt met werken heeft
ze gedurende 24 dagen gereisd door
Indonesië, waarna ze naar haar
broer is gegaan. In totaal is zij 4x
in Nieuw Guinea geweest, waar zij
heeft meegeholpen met het naaien
van kleding voor de zusters.

In Eindhoven heeft mevrouw Van
Diepen gedurende 12 jaar rondleidingen gegeven voor groepen,
o.a. voor Vrouwengildes, in het
ziekenhuis. Later maakte ze met
Vitalis dagtripjes. Mevrouw Van
Diepen heeft tot haar 91e jaar auto
gereden. Ze woont zelfstandig in
een appartement in Berckelhof. Ze
geniet van activiteiten als klassieke
muziek luisteren, verhalen/gedichten beluisteren en nabespreken
en eens per week samen met een
dominee of diaken een onderwerp
bespreken onder het genot van een
kop koffie. Mevrouw Van Diepen
gaat nog zelf boodschappen doen
m.b.v. de rollator. Erg fraai zijn
ondermeer de schilderijen op zijde
geschilderd, die in haar kamer
hangen. Intussen hebben we een
paar uur geamuseerd gepraat met
een vitale honderdjarige en is de
warme maaltijd aan haar neus voor5 Maanden geleden is haar laatst
bij gegaan. Geen nood, ze smeert
levende zus op 85 jarige leeftijd in
straks een boterham voor zichzelf.
België overleden. Wanneer haar
zus in Berckelhof wilde logeren, was Als we afscheid nemen, komen
bezorgde buurvrouwen informeren
dat altijd mogelijk.
Het eerste adres waar mevrouw Van of alles goed met haar is. Fijn dat er
Diepen in Eindhoven heeft gewoond op elkaar gelet wordt. Wij wensen
mevrouw Van Diepen een mooi
was in de Pauwlaan, zij woonde
nieuw levensjaar toe.
toen bij een weduwe. Haar zussen
hebben daarna ook de weg gevonAns en Sjaak Verheijen
den naar Eindhoven, met drie van
haar zussen heeft ze op de Tongel-

nieuws van de
Basisscholen
Beste Wijkbewoners,
Van 3 april t/m 26 april hebben
we op basisschool ’t Karregat het
schoolproject ’Reis rond de wereld’.
Alle klassen van de hele school gaan
aan de slag met dit thema. De groepen 1 en 2 richten zich op Nederland, de groepen 3 en 4 op Europa,
de groepen 5 en 6 op Afrika en Azië
en de groepen 7 en 8 op Amerika.
Tijdens dit project krijgen de klassen workshops die aansluiten bij
hun gekozen land of werelddeel.
Te denken valt aan dans, muziek,
koken en knutselen. Ook zullen
de klassen en huiskamers worden
versierd in de gekozen thema’s
en wordt in alle klassen een quiz
gedaan.

Bij groep 4, de Octopussen, zijn
de voorbereidingen al flink aan de
gang en heeft een aantal ouders
de klas al omgetoverd tot het land
Engeland. Tijdens de vier weken
van het schoolproject zullen we aan
de slag gaan met Engelse woordjes,
muziek uit Engeland en het maken
van Engelse gerechten, zoals scones
met clotted cream en jam en sandwiches. Jammie!
De kinderen kunnen niet wachten
tot het schoolproject van start gaat!
Met vriendelijke groet,
Basisschool ’t Karregat

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

Kidsquiz

Vrijdag 25 mei van 16.30 tot 18.30 uur
organiseert groep 7 van De Boog samen met
’t Oude Raadhuis een kidsquiz. Komt dat zien, de eerste
kidsquiz bij ’t Oude Raadhuis. je kunt ook prijzen winnen.
Teamgrootte 4 tot 6 kinderen.
Bedenk een leuke teamnaam.
Het wordt heel erg leuk, inschrijven voor
groep 5 t/m 8 via E-mail: raadhuis@on.nl
of via het tel.nr. 0655182858.
Veel succes!!
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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.

Delekker
Merckthoeve
in de buurt
Voor feesten en partijen!
Oude Urkhovenseweg 4, 5641 JB Eindhoven
Telefoon: 040-281 70 20
Mobiel: 06 16 96 32 33
Email: lucasvandermeulen99@hotmail.com

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

Yoga en het voorjaar
Er is een golfbeweging in de energie
in de natuur en in ons lichaam,
wat we nu kunnen merken in de
overgang van de winter naar het
voorjaar.
In de winter is de energie wat meer
naar binnen gekeerd, duidelijk te
zien in de natuur en zelf zijn we ook
wat meer binnenshuis gericht.
De lente is het seizoen van ontwaken, de levensenergie gaat weer
borrelen, het is een sterke opwaarts
gerichte energie.
Je krijgt zin om dingen te ondernemen en om je heen in de natuur
zie je ook alles snel tot leven en tot
bloei komen.
In de winter houdt het lichaam
meer vast en kunnen afvalstoffen
zich ophopen, die in beweging gebracht worden door de ontwakende
energie binnenin.
Om deze energie ook werkelijk
als vitaliteit te ervaren zou je het
lichaam kunnen helpen in het zui-

veringsproces door wat meer te bewegen, het drinken van een kruiden
detox thee, een periode wat lichter
te eten: weinig of geen dierlijke
eiwitten (vlees, vis, zuivel, ei), veel
groente en natuurlijke producten
waar de zonnekracht nog in zit.
Hoe bewuster je wordt hoe beter
je leert voelen wat voeding met je
doet, of het je werkelijk energie
geeft of dat het als vulling functioneert.
Yoga kan ondersteunend werken in
dit proces en zeker ook om je geest
tot rust te brengen zodat je je innerlijke stem meer kunt volgen.
Besef als je werkelijk tot rust komt,
dat je dan weet en voelt waar je diep
van binnen behoefte aan hebt.
Tot rust komen begint met vertragen, langzaam in de stilte komen
binnen in je, hier schuilt jouw innerlijke rijkdom.
Prana Yoga Studio beweegt in haar
yogalessen met de seizoenen mee

Steun ons met uw overtollige spullen
Heb jij ook een zolder vol spullen die te mooi zijn om weg te
gooien, maar die je zelf niet meer
gebruikt? Hiermee kun je Scouting
Doornakkers goed helpen!
Misschien ken je onze jaarlijkse
open dag en vlooienmarkt op de
eerste zondag van oktober. Doordat we jullie overtollige spullen
daar kunnen verkopen, help je
onze 70 vrijwilligers om de 130
jeugdleden van Scouting Doornakkers iedere week een fantastische
zaterdag te laten beleven. We zijn
er dan ook heel blij mee als je je
spulletjes tot eind september kunt
bewaren! Dan komen wij deze bij
je ophalen.
Maar nu kun je ons zelfs het hele
jaar door steunen! Heb je grote
spullen staan, zoals witgoed en

om het lichaam zoveel mogelijk in
haar balans te ondersteunen.
Dit jaar 2018 is een
jubileumjaar, Prana
Yoga Studio bestaat
15 jaar.
Volg drie lessen als
jaar
kennismaking om
te ervaren hoe deze
yoga voor jou is, welkom!
Prana betekent letterlijk: levenskracht, zorg dat jouw levenskracht
vrij kan stromen.

15

contact
Corina van Dommelen,
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
Telefoon: 040-2840430
Mobiel: 06-27055614
Internet: www.pranayogastudio.nl

4 in Eindhoven (nabij het Catharina
ziekenhuis). Ben je benieuwd wat
we allemaal doen met deze extra
inkomsten? Meld je dan aan om
een keer mee te kijken op zaterdag.

meubilair, of heb je echt geen
ruimte om je kleinere spullen tot
eind september te bewaren, breng
ze dan naar kringloopwinkel De
Frits Zwegers
Doorstroom. Als je hier aangeeft
Stichtingsvoorzitter
dat je met jouw spullen Scouting
Doornakkers wilt steunen, krijgen
wij 40% van de opbrengst, krijgen
jouw goede spullen een tweede leven en help jij mee de afvalstroom
te verkleinen. En om het nog makkelijker te maken: De Doorstroom
komt grote spullen gratis bij je
Contact
thuis ophalen.
Blokhut De Wierde (pyramide),
Meer details over deze actie kun je
Urkhovenseweg 27, Eindhoven
vinden op http://doorstroom.doorTelefoon: 06 - 53 99 33 85
nakkers.com of via doorstroom@
(op zaterdagen tussen 10 en 6 uur
doornakkers.com.
naar 040 - 281 12 75)
Afgeven van spullen kan van maanE-mail: info@doornakkers.com
dag t/m zaterdag van 10:00 tot
Internet: doornakkers.com
17.00 uur op de Joris Minnestraat

45

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

SPIL-centrum `t Karregat
Kinderopvang en school onder één dak
Wij bieden kinderopvang, peuterplaza en bso (voor- en naschoolse opvang)
Wij bieden speelinloop voor kinderen van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders
Dit alles in een gebouw met grote lichte groepsruimten gelegen aan een
ruime binnenhal en een grote groene buitenspeelruimte
Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens bij ons binnenlopen.
U bent van harte welkom!

Urkhovenseweg 4 | 5641 KE Eindhoven | tel. 040-2810326 | www.koreinkinderplein.nl/urkhovenseweg-eindhoven

Hé, waar is Ruud
de frietboer gebleven?
Ik werd gebeld door een medewerkster, werkzaam in
de frietkeet bij het Karregat, dat Ruud Wijn de frietbakker van deze keet, verbleef in een hospice.
Nadat ik hem telefonisch gesproken had, ging ik op
een donderdagavond naar het hospice gelegen aan
de 1e Haagstraat 89 te Helmond. Ik werd verwezen
naar kamer 1 en trof daar Ruud en zijn broer Jan.
Ruud vertelde dat hij al vier maanden in het hospice
verbleef. Tijdens een opname voor iets anders werd
geconstateerd dat hij keelkanker had en dat het niet
te genezen was. Omdat hij alleen woont, was het
beter om naar een hospice te gaan. Hij wordt goed
verzorgd, speelt spelletjes en bij goed weer maakt hij
een wandelingetje. Praktisch iedere dag komt er wel
iemand van de familie op bezoek.
Een tijdje terug mocht Ruud via de Wensboom
(opgezet door vrijwilligers die trachten de wens van
een van de bewoners uit te laten komen) naar een
wedstrijd van PSV. Samen met zijn broer zat hij in
een VIP ruimte en ontmoette daar onder andere
Willy van der Kuylen en Ton Gerbrands. Het was een
onvergetelijk gebeuren.
Ruud, nu 58, bakt al sinds zijn twintigste friet.

Reanimeerlessen
Krommenbeemd-BrabisLoostraat-Wolvendijk
Een leven hoeft niet te
stoppen bij een hartstilstand. De meeste
slachtoffers van een
hartstilstand bevinden
zich in en rond het huis
en de eerste 6 minuten
na een hartstilstand zijn
cruciaal. De projectgroep KBW bestaat uit een groep
vrijwilligers uit de straten Krommenbeemd, Brabis,
Loostraat en de Wolvendijk. Het is een aantal jaren
geleden opgericht om van deze wijk een 6-minuten
zone te maken.
De projectgroep KBW laat de medebewoners kennismaken met reanimeren en het gebruik van de (aanwezige) AED door het geven van reanimeer-lessen. Dit
gebeurt op 1 avond per jaar; deze avond begint om
19.00 uur en er wordt een bijdrage van € 10 gevraagd
(meer mag natuurlijk ook). De bijeenkomst voor 2018
is gepland op maandag 16 april of donderdag 19

Eerst in een cafetaria aan de Orionstraat te
Eindhoven, daarna vier jaar als eigen baas in Oerle.
De laatste twintig jaar werkte hij met veel plezier aan
de Urkhovenseweg. Hij zag daar de jeugd opgroeien
en maakte zes overvallen mee.
Hij had een grote klantenkring waarmee hij een
goede band had. Sinds hij ziek is heeft hij nog wel
een aantal malen de cafetaria bezocht, maar friet
bakken zit er niet meer in.
Graag wil Ruud via dit artikel zijn klanten hartelijk
danken voor het in hem gestelde vertrouwen.
De groeten van Ruud
Jan Swinkels
april. Bent u bewoner van de Krommenbeemd, Brabis,
Loostraat of Wolvendijk en heeft u interesse in een
(herhalings)les reanimeren, laat het ons weten! Dit kan
via een korte mail naar kbw@boullart.com onder
vermelding van uw naam en adres, of telefonisch op
06-55.54.52.54 (Annelies Boullart).

Heeft u geen behoefte aan een (herhalings)les, maar
wilt u dit initiatief wel graag financieel ondersteunen,
dan kan dat. Heel graag zelfs, uw donatie kunnen we
zeer goed gebruiken en ieder bedrag is welkom! U kunt
dit overmaken op rekeningnummer: NL52 RABO 0302
6867 46 t.n.v. Boullart e/o van Roon en het wordt
geheel besteed aan het onderhoud van de AED.
Hopelijk tot ziens en alvast bedankt namens de projectgroep KBW!
Annelies Boullart
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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

Orteliusweg 14
Eindhoven

Fitness voor iedereen
•
•
•

Fitness
Pilates
Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes

tel: 06Ͳ10150651
tel: 040Ͳ2820544

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
Chronische Pijn Protocol,
voor behandeling van
chronische pijnklachten

ik slecht ’nee’ zeggen als mensen mij vragen iets te
doen?
Als de vicieuze cirkel van chronische pijn u bekend
voorkomt en als u zich herkent in de bovenstaande drie
vragen, dan kan behandeling volgens het chronisch
Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van
pijn protocol u misschien helpen. De kracht van de
het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets
behandeling is dat voor iedere patiënt een behandeling
aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een
op maat gemaakt wordt. De therapie is niet gefocust op
duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of in- pijnvermindering, maar op het leren hanteren van pijn
fectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, met een verbetering van functioneren en toename van
gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch kwaliteit van leven tot gevolg.
worden. We spreken van chronische pijn, wanneer
pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Er Uitgangspunten bij de behandeling
is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspron- Pijnanalyse
kelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom
De patiënt en de oefentherapeut brengen samen de
de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk pijnklachten in kaart en de gevolgen voor de dagelijkse
is om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.
activiteiten, gedachten, gevoelens en relaties met
anderen.
Het Chronisch Pijn Protocol (CPP) is een behandelmethode, ontwikkeld door oefentherapeuten in
Waardevolle doelen
samenwerking met revalidatie artsen. Therapeuten die De behandeling vraagt een actieve participatie van de
werken volgens het CPP zijn intensief geschoold om
patiënt. Om deze actieve deelname te bevorderen, formensen met chronische pijn te begeleiden.
muleert de patiënt zelf waardevolle en haalbare doelen.
De vicieuze cirkel van chronische pijn :

Hebt u het gevoel gevangen te zitten in een vicieuze
cirkel van chronische pijn? Als dat zo is, stel uzelf dan
de volgende drie vragen:
1. Doe ik op mijn goede dagen extra veel, en weinig op
mijn slechte dagen?
2. Ben ik geneigd te veel hooi op mijn vork te nemen en
meer te doen dan nodig is?
3. Wil ik het anderen graag naar de zin maken en kan

Herstellen van balans
Bij elke patiënt wordt in kaart gebracht wat nodig is om
de balans te herstellen. Het samen met de patiënt opgestelde behandelplan vormt hiervoor de basis en kan
verschillende onderdelen bevatten, zoals: Lichaamsbewustwording door het tijdig erkennen en herkennen van lichaamssignalen. Balans in bewegen via het
verbeteren van het activiteitenniveau, het geven van
houding- en bewegingsadviezen, betere verhouding
tussen rust en activiteit. Pijnsysteem tot rust brengen
door middel van bewegen, afleiding, verandering van
gedachten, pijneducatie en ontspanning.

Contact
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo), 5641 CB Eindhoven
Telefoon: 040-2813463
E-mail: marja@cesar-tongelre.nl
Internet: www.cesar-tongelre.nl
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aanmoediging
aardappelmeel
afgeladen
apenrots
catalogus
deegrol
design
dinsdagavond
drommel
edelsmeedkust
elastisch

fatsoenlijk
glazen
hanig
hormoon
ideaalbeeld
inbrengen
insect
invloedrijk
isolatie
jodium
linze

lounge
nudistenkamp
onbepaald
opmerking
organisme
patrijs
perscampagne
prothese
rijlaars
strafbaarheid
taalonderwijs

tafelwijn
tapbier
trans
warmte
watervlo
zetterij
zoenoffer
zwartwerken
zwaveldioxide

De overgebleven letters vormen een VAARTUIG
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 25 april 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.
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Oplossing van vorige maand is: Borssele
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Femke van Kraaij
Hofstraat 109
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,
volg 3 kennismakingslessen
voor €28,50 of kies
voor individuele begeleiding.

15
jaar

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

