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bedevaart
Handel...
op de
terugweg!

Op d’n Hoek

Buurthelden

Lévora

Toekomstige nieuwe bewoonster
(Ver)Huisvlijt ’t Hofke

Onze buurthelden ronden
hun opleiding af!

Woonwinkel om de hoek

THE EPICUREAN LOWLAND
BLENDED MALT
SCOTCH WHISKY

1L
BOMBAY SAPPHIRE
GIN

€ 34,95

€ 24,95

van € 26,95 voor

van € 39,95 voor

0.7L
LIMONCELLO
DI CAPRI

0.75L
IL MI GUSTO
MELONSECCO EN HUGO

€ 16,95

€ 7,95

van € 19,95 voor

van € 9,95 voor

PARKEERRUIWIJ WENSEN U EEN FIJNE ZOMER!
MTE EN DE LE
KKERSTE GES
CHENKEN!
Tongelresestraat 404
5642 NH Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89

info@debotteldranken.nl
: De-Bottel-Dranken

Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur

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
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van de Redactie
Dit is het juli/augustus nummer.
In augustus dus geen wijkblad,
dan is het vakantie, ook voor onze
werkgroep. Wij mogen, zoals waarschijnlijk ook u, van onze vrije tijd
gaan genieten. Maar wat zullen we
gaan doen? Als je een drukke hectische periode achter de rug hebt,
heb je behoefte aan rust, misschien
is dan een strandvakantie een goede
keus. Geef dan ook alle sociale media rust, laat ze thuis of schakel ze
uit. Neem enkele boeiende boeken
en een goede zonnebrand mee en ga
lekker relaxen en ongestoord genieten van zon, zee, strand en lectuur.
Je bent onbereikbaar en wordt niet
gestoord, dat is heerlijk, ja, dat is
vakantie.
Een sportieve, actieve of culturele
invulling van uw vrije dagen kan
natuurlijk ook. Dat kan dichtbij in
ons eigen landje of ver weg, alles
is mogelijk. Bij dat laatste is het
wel belangrijk dat u de cultuur, de

leefwijze, de gebruiken en de natuur
van uw gastland respecteert. Laat
alles, ook bloemen en planten die
uw vakantieland sieren, ongeschonden achter. Ze horen daar thuis.
Toch zijn sommige uitheemse
planten hier op een of andere
manier terecht gekomen. Zo is de
berenklauw een plant die hier niet
past. De gemeente verwijdert ze nu
overal. De Japanse duizendknoop
is ook zo’n exoot die niet in onze
biotoop hoort en snel alle andere
planten overheerst. Onze inheemse
planten moeten beschermd worden
tegen deze exotische soorten. Als
we dat niet doen verdringen de
sterke buitenlandse soorten de
kwetsbare binnenlandse.
Planten en dieren gedijen het best
in het land waar ze thuishoren.
Tijdens uw vakantie mag u er dáár
van genieten.
Wij wensen u een prettige vakantie!!
Tot in september.

Datum volgende uitgave:
± 12 september 2018
Abonnementprijzen:
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit
betaling. Postabonnement € 35,00
en bezorgabonnement € 25,00.
Opgave bij de penningmeester
(Jan van den Bosch) 040-2810590.
De redactie behoudt zich het recht voor
om zonder opgave van redenen artikelen
te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten.
Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer 112
Doktersdienst avond/nacht/weekend
0900-8861
Politiebureau Algemeen, geen spoed
0900-8844
Gemeente Eindhoven: 14 040
Omslagfoto:
Bedevaart Handel
Foto: Paul Kemper

Fietsen in de Brabantse natuur

Wijkblad niet ontvangen of wilt u het
ontvangen? Bel 040-281 21 93
of mail rondhethofke@gmail.com.
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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

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.

Toen mij gevraagd werd een stukje te schrijven voor de
wisselpen, twijfelde ik wel even, maar toen ik me bedacht
dat het over Tongelre zou gaan dacht ik: Tongelre is mijn
leven en zal het ook altijd blijven. Het was ook erg leuk om
weer eens terug in de tijd te gaan met mijn gedachten.
geboortehuisje is met nog 5 andere
huizen blijven staan en gerenoveerd,
omdat de geveltjes monumentaal zijn.
Na vier jaar is ons gezin verhuisd naar
de Joh. Vermeerstraat, waar we veel
buiten gespeeld hebben en vaak te vinden waren in de Speeltuin Sint Joseph.
Naast ons woonde familie Bruel, die in
de achtertuin, grenzend aan onze tuin,
een hele grote kas hadden. Op een dag
Angelique van Bokhoven ben ik met mijn fietsje door de glazen
ramen van de kas gereden, waar ik nu
Laat ik me eerst maar eens even
nog de littekens van op mijn armen
voorstellen. Ik ben Angelique van
heb. Later is deze kas de beroemdste
Bokhoven, 51 jaar, moeder van twee
bloemenkas van Eindhoven geworden,
volwassen zoons: Rick van 26 en Koen want deze kleine bloemenkas tegen
van 21 en woon mijn hele leven al
onze tuin aan, is door Leon Klap, uit(met een kleine tussenpose) met veel
gegroeid tot de bekende bloemenkas
plezier in Tongelre, ik werk vier dagen aan de Pagelaan.
in de week bij Coöperatie Dela op de
In 1975 zijn wij verhuisd naar het
debiteurenadministratie.
Pijlstaartpad, waar mijn vader nog
Ik werd 51 jaar geleden geboren in
steeds woont. Wat hadden we aan het
het huis van mijn opa en oma in de
Pijlstaartpad, samen met de Monarch
Frans Halsstraat 36, waar ik ook iets
straat, een gezellig pleintje met alle
meer dan vier jaar ingewoond heb met buren! Er werd ook van alles georgamijn vader en moeder en na drie jaar
niseerd. Hier ging ik op ’t Karregat
ook met mijn zusje. Het hele project
naar school en dat was toen echt heel
Lakerlopen is op de schop gegaan
bijzonder, want het was een uniek
en opnieuw opgebouwd, maar mijn
ontwerp: een geheel open school, waar

de vogeltjes door de klas vlogen.
Later zijn mijn twee kinderen ook op
’t Karregat naar school gegaan, waar
we zelfs zoveel jaren later nog een
paar leraren tegenkwamen waar ik ook
les van heb gehad. Ik heb hier alleen
in de vijfde en zesde klas gezeten en
na twee jaar ben ik naar de Rommert
Casimir Havo gegaan.
Na de Havo ben ik gaan werken bij
Nolte en in die periode ben ik ook
samen gaan wonen in Geldrop, omdat
je daar makkelijker aan een huis kon
komen.
Maar toen mijn oudste zoon geboren
is, wisten we niet hoe snel we weer
terug naar Tongelre moesten gaan.
Gelukkig konden we toen het huis kopen aan de Mortierlaan, waar ik deze
maand precies 25 jaar woon. Nu alleen nog maar met mijn jongste zoon,
maar wat een heerlijk plekje blijft het,
zo grenzend aan het park.
Dat is het mooie aan dit stukje van
Tongelre. Het ligt aan een mooi park,
het is een klein stukje lopen naar
de Zegge, de Loostraat en de Collse
Watermolen. En heel dichtbij het
Wasven en de Karpendonkse plas.
Zoveel groen zo dichtbij.
Wat ben ik een bevoorrecht persoon
dat ik een klein deeltje van Tongelre
mag zijn, waar ik mijn vader op loopafstand heb, veel van mijn vrienden/
vriendinnen en kennissen in de buurt
heb en lieve buren die mij altijd nabij
staan en dat ik steeds het idee heb
dat ik in een klein dorpje woon bij die
grote stad Eindhoven.
Ik ben hier gelukkig en hoop nog
lang te mogen wonen in mijn geliefde
Tongelre.
Lieve groetjes aan iedereen,
Angelique van Bokhoven

Frans Halsstraat (foto: Norbert van Onna)

Ik geef de wisselpen door aan
Siem Schoone
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op d’n Hoek

(toekomstig nieuwe bewoonster)

(Ver)Huisvlijt ’t Hofke
Mijn voorkeur viel op slechts één
kavel, maar dat risico durfde ik
wel aan. In de vakantie kreeg ik de
bevestiging dat ik de eerste optie
had op de gewenste kavel. Tja... in
een huizenmarkt die booming en
overspannen is, had ik dit niet verwacht, maar ik was er erg blij mee.
Vanuit het vakantieadres in Spanje
heb ik veel zaken in gang gezet en
direct na thuiskomst het koopcontract ondertekend. IK WORD EEN
TONGELRESE!
En dan komt er ineens veel op je
af... Mijn beroep als projectmanager kwam hier erg van pas. Ik ben
gewend om te werken in een spanningsveld tussen tijd, geld, kwaliteit
en scoop, maar dan nog is het iets
dat er naast een fulltime baan even
Eén dag voor mijn vakantie in juni
2017 trok het project ’t Hofke mijn bij komt.
Via de aannemer en leveranciers
aandacht via VB&T makelaars.
Dezelfde dag nog ben ik gaan kijken krijg je mappen vol aan informatie
naar de kavel, heb ik privé en zake- en deadlines waarop keuzes gelijke belangen tegen elkaar afgewo- maakt moeten worden. Los daarvan
moest ik veel tijd gaan besteden aan
gen en de stap gezet om mezelf in
te schrijven op de kavel naar keuze. showrooms bezoeken, inrichting
bepalen, levertermijnen afstemmen,
Dit was een spannend moment
aangezien het voor mij zomaar mijn aansluitingen organiseren, budget
eerste eigen koophuis kon worden. bewaken en ga zo maar door. En dit
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alles vanaf een stukje papier, wat
veel vraagt van je verbeelding en je
langetermijn visie.
Helaas zat het niet allemaal mee.
Op het laatste moment haakte mijn
stukadoor af waardoor ik naar een
andere oplossing moest zoeken.
BMV is hierin uitermate flexibel
geweest. Mijn verzoek kon nog
tussen de bedrijven door opgepakt
worden. Dit kost een paar centen,
maar dan heb je ook wat. Gelukkig
is dat traject nu afgerond.
In de 3,5 jaar die ik met Johan van
Tuijl heb samengewoond op de
Brabis heb ik Tongelre leren kennen
als een zeer prettige woon- en leefomgeving. Fijn onderling contact
in de buurt waarin gezamenlijk
wordt gebarbecued, gewandeld,
er een buurtwacht is en ieder jaar
een buurtfeest en een nieuwjaarsreceptie wordt gehouden. Vanuit
deze locatie fiets ik nu en straks
iedere dag naar het station voor
mijn werkzaamheden bij de Nederlandse Spoorwegen in Eindhoven
en Utrecht. ’s Avonds wandel ik
regelmatig met buurtgenoten in het
natuurgebied de Bochten en rondom de Karpendonkse Plas. In het

weekend gaan we uit in Eindhoven
of Nuenen. Wat wil je nog meer?
Met deze ervaring heb ik mijn kans
gepakt om met de aankoop van een
eigen huis mijn toekomst te borgen
op een unieke plek in een Eindhovense wijk met nog steeds een
dorps karakter. Er is veel te beleven
in Tongelre met ’t Oude Raadhuis
als kern waar ik, op eigen initiatief en buiten BMV om, de eerste
bijeenkomst met alle toekomstige
bewoners heb georganiseerd. Ook
hier zijn we als toekomstige buurtgenoten zeer gastvrij ontvangen. De
bijeenkomst had als doel de koppen
bij elkaar te steken en gezamenlijk
zaken op te pakken, wat eenieder
tot voordeel kan leiden. Daar is
enthousiast op gereageerd en het is
bijzonder goed uitgepakt. Gezamenlijk gaan we o.a. voor eenzelfde
uitstraling van de erfscheiding.
Ook gaan we de binnenplaats, met
eigen parkeerplaatsen, afsluiten
voor onbevoegden. Samen met
mijn buurvrouw (Jun fen Chen;
eigenaresse Chinees Wan Fung in
Bergeijk) wordt een terrasoverkapping gemaakt (uiteraard door Hans
Janssen uit de Muschbergweg) waar
we nog van een lekkere nazomer
kunnen genieten. Op een groepsapp
houden we elkaar op de hoogte van
wat er gebeurt, stellen elkaar vragen en wisselen tips uit. Zodra de
bouwperikelen achter de rug zijn,
zetten we deze groepsapp om in een
buurtpreventie app. Zo behouden
we het gevoel van saamhorigheid.
Tijdens de bouwperiode is het
contact met aannemer BMV goed
verlopen. Het is bijzonder om te ervaren dat je ineens geen Ineke Hoos
meer heet maar „Kavel 5”.
Er is een kopersbegeleidster aangesteld (Ingrid de Wit) die bereikbaar
is voor alle vragen voor, tijdens en
na de bouwperiode. Ook af en toe
zelf op de bouwplaats gaan kijken
(nieuwsgierigheid bedwingen is echt
moeilijk) was voor opzichter Tjeerd
van Til geen enkel probleem. Zodra

ik de bouwplaats verliet hoorde ik
een zacht fluitje en een opmerking
„hé vrouwke... gij macht hier vaoker
komme”. Dit was ongetwijfeld van
wege de appelflappen die ik had
achtergelaten. Tijdens de door BMV
georganiseerde dag waarop we met
alle toekomstige bewoners samen
het hoogste punt vierden, is de vlag
aan mijn huis bevestigd. Samen met
Gerrit Manders, oud-bewoner van
cafe ’t Wapen van Tongelre, heb ik
in de stralende zon de vlag gehesen.
Ik ben nog steeds erg trots en dankbaar dat ik dat heb mogen doen en
ga als eerbetoon aan de mooie ge-

schiedenis die in deze grond zit een
oude archieffoto ophangen in mijn
hal. Deze heeft Tonny van den Boomen ongetwijfeld in zijn collectie.
4 Juli 2018 is de dag van de officiële
oplevering voor alle nieuwe bewoners. Uiteraard hebben we daar allemaal naartoe geleefd en kijken we
uit naar het inrichten en omtoveren
van een huis tot een echt „thuis”. Ik
hoop nog lang in Tongelre te mogen
wonen met alle gezelligheid en het
dorpse gevoel dat daarbij hoort.
Ineke Hoos
Kavel 5
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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

Tuintip van juli: Onkruid tussen de tegels
Door Jeroen Soontiëns

Veel mensen vinden het een vervelend klusje: het onkruid tussen de tegels en klinkers verwijderen. Elk jaar
is dit een terugkerend werk. En hoe meer regen er valt,
des te groener de bestrating gaat worden. Soms kunt u
door wat in de tuin aan te passen, het werk beperken.
Op uw bestrating groeien twee soorten onkruid. Op
plekken waar regelmatig gelopen wordt, groeien
tredbestendige planten. Dit zijn plantensoorten die
aangepast zijn aan het feit dat ze regelmatig worden belopen. Ze veren na platgedrukt te zijn weer
makkelijk overeind. Op plekken waar de bestrating
nauwelijks wordt gebruikt groeien pionier-soorten.
Dit zijn plantensoorten, die vaak met een penwortel
in de voeg groeien en snel opgroeien om zaden te
produceren. Op plekken waar deze planten groeien,
wordt de bestrating eigenlijk niet gebruikt. U zou eens
kritisch kunnen kijken naar de tuininrichting. Ligt er
niet te veel verharding in de tuin? De verharding moet
functioneel zijn en ligt er als looppad of als terras.
Overbodige verharding kan eenvoudig worden veranderd in tuin door de tegels en het bestratingszand weg
te halen en te vervangen door zwarte grond.
Tot enkele jaren geleden was het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen (vergif in de volksmond) op
bestrating gemeengoed. Na alle ophef over middelen
met glyfosaat die de bodem verontreinigen, is het
maatschappelijk draagvlak hiervoor ver afgenomen.
Glyfosaat is voor particulier gebruik nog wel toegestaan, maar de meeste verkooppunten staan hier niet

Jeugdhoek

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

meer achter en zijn met de verkoop ervan gestopt. Om
onkruid chemisch te bestrijden zijn er wel alternatieve
middelen, die sneller in de bodem worden afgebroken.
Ook wordt er vaak azijn gebruikt. Azijn is een natuurproduct, maar niet onschadelijk. Het werkt doordat
het blad van het onkruid verbrandt, maar de wortels
blijven in leven. Hierdoor heeft het maar een korte
werking en zal het vaak moeten worden herhaald voor
het gewenste effect. Azijn heeft daardoor een negatief
effect op de bodem en is geen goed alternatief. Vanwege de schadelijke effecten is het als onkruidbestrijdingsmiddel niet toegestaan door de rijksoverheid.
Hoe haalt u het onkruid dan wel weg? In de eerste
plaats kunt u het onkruid handmatig en zo grondig
mogelijk verwijderen. Dit voorkomt hergroei uit
de wortels. Verder dient u ervoor te zorgen dat de
bestrating schoon blijft door deze regelmatig te vegen.
Hierdoor zal er minder onkruid kunnen kiemen. Hoe
ouder de voegen tussen de bestrating, des te meer
organisch materiaal hierin terecht is gekomen. Dit
zorgt ook voor een snellere kieming van onkruiden.
Daarom groeit er op nieuwe bestrating de eerste jaren
bijna geen onkruid. Vervang de voegen van bestaande
bestrating desnoods met nieuw schoon voegzand of
met voegmortel op basis van epoxyhars waardoor een
harde voeg ontstaat.
Hoe u het onkruid ook te lijf gaat, bedenk hoe dan
ook: hoe minder bestrating, hoe minder werk u heeft
met het onkruid ertussenuit halen.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

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

ijer@gmail.com

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.

Blinde vink
Door ornithologen van de vogellijst geschrapt
dat mag misschien raar klinken
maar dat komt omdat ze zijn gehandicapt
bedoeld zijn hier de… Blinde vinken.
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Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers
• (Decor) radiatoren • Sanitair
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden
Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven
(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl
Informeer naar onze voordelige tarieven!

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

Tongelrese
Natuurwijzer
Leefgebieden vergroten
Het Wasvengebied is een omsloten
natuurgebiedje waar we allerlei
dieren, vogels en insecten een plek
gunnen. En dan moet die plek
natuurlijk wel aan de eisen voldoen
die een beest nodig heeft om te
overleven. Voldoende voedsel,
schuilplekken en een veilige plek
voor de voortplanting.
Zo’n plek heet biotoop ofwel leefgebied. Het mooie is, dat dit soort
plekken ook in andere delen van de
stad en in buitengebieden gemaakt
worden. Helaas worden die gebiedjes vaak omsloten door wegen,
spoorbanen en andere obstakels.
Daar kun je dan weer de zogenaamde faunavoorzieningen voor
treffen, zoals onderdoorgangen bij
wegen, maar ook voorzieningen
onder bruggen, bijvoorbeeld langs
de Dommel in het centrum.
Zo wordt een leefgebied voor
bepaalde soorten groter en kunnen
de soortgenoten uit verschillende
gebieden elkaar treffen.
Een vijftal loslopende en
verwilderde katten
Terugkomend op Het Wasvengebied. Daar heb ik begin mei
graafsporen gevonden van, wat ik
vermoedde, een das. Ik zag het aan

de prent, ofwel pootafdruk en het
apartere graafwerk. Voor 99% wist
ik het zeker en heb dus Evert gevraagd. Hij is een natuurvriend die
actief is met cameravallen. Hij doet
onderzoek naar dassen en bevers.
Mijn vermoeden werd door hem
bevestigd. De wildcamera’s werden
opgesteld om te kijken of deze das
in beeld zou komen. Met spanning
werd er de volgende ochtend gekeken naar wat er was opgenomen.
Helaas geen das, maar wel een egel
en een vos die rondscharrelt, die
zelfs nog een meikever uit de lucht
vangt. Ook een vijftal loslopende of
verwilderde katten komen een paar
keer in beeld.

Gespot met de cameraval

het kleine beeldscherm met het
uitlezen van de opnames. Wat een
beest! Enkele dagen erna is de das
weer vastgelegd door de cameraval.
De beelden zijn duidelijker.
Nu kun je lezen op de borden bij de
Loovelden dat daar dassen leven.
Ook het bos van Eckart is een dasWat een beest
sengebied. Maar waar komt deze
Wat ons opviel is dat we de sporen das vandaan? Zoekt hij een nieuw
van de das alleen maar na regen
territorium, of komt ie alleen maar
vonden. Mooi! Er was weer regen
eten? Dan moet hij waarschijnlijk
voorspeld. Wederom werden de
wel de gevaarlijke oversteek maken
camera’s door Evert in gereedvan de weg naar Helmond. Het
heid gebracht. Wat zal de nacht
hoofdmenu bestaat uit wormen,
brengen?
maar ook slakken en die laatste
Al vroeg in de ochtend weten we
zitten er genoeg. Een das lust alles
dat het prijs moet zijn, er was
wat eetbaar is. Grondlarven en
namelijk gewroet in het gras.
kevers, maar ze eten ook muizenen rattennesten leeg en in de herfst
Balen zeg, de eerste camera heeft
bessen, valfruit, graan en maïs.
gefaald! Maar bij de tweede en
Het is eigenlijk een alleseter.
derde is het raak! Daar is ie dan,
Op de facebookpagina Natuureen prachtige das verschijnt op
werkgroep Wasven/Tongelre kun
je een filmpje zien dat gemaakt is
met de cameraval van Evert.
Of de das zich gaat vestigen in het
Wasvengebied, 1,5 kilometer van
het centrum van Eindhoven, blijft
tot nu toe nog onduidelijk. De tijd
zal het leren.

Das gespot in het Wasvengebied

Fijne zomer, met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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Tongelre heeft zijn
Eigen buurthelden
Onze buurthelden ronden
hun opleiding af!

buurthelden ook werden getrakteerd op een snack en frisdrank,
werden ze in groepjes opgedeeld en
konden ze onder begeleiding van
een beroepsmilitair de verschillende vliegtuigen ook van binnen
Welkom met snack en frisdrank (tussen de vliegtuigen) bekijken. De cockpit, de laadruimte,
de motoren, alles werd uitgebreid
zijn en de bus reed het terrein op.
uitgelegd. En het mooiste is natuurJa zeker, juni is een drukke maand
We bleken dus op het terrein van de lijk zelf in de cockpit te zitten op de
voor onze buurthelden geworden.
Koninklijke Nederlandse Luchtvaart stoel van de piloot. Ter afsluiting
Ik zal over de belangrijkste zaken
oftewel Welschap te zijn. Wowww! natuurlijk ook een groepsfoto met
verslag doen.
de F16 en F27 op de achtergrond.
Onze buurthelden keken hun ogen
Allereerst was daar het ’verrasuit. Uiteindelijk stopten we bij een
singsuitje’. In een keer stond daar
op dinsdagmiddag een grote bus bij grote loods. Dit bleek het ’Leerdock Een andere belangrijke activiteit
van onze buurthelden in de maand
ORKA. Waar zou die ons naartoe
Vliegbasis Eindhoven’ te zijn. Hier
juni is de derde wijkactie. Wederom
brengen? Sommigen hadden wel al worden jonge beroepsmilitairen
georganiseerd door onze wijkageneen idee, maar anderen wisten nog opgeleid om de vliegtuigen van de
ten Ronald van den Heuvel en Joost
luchtmacht te onderhouden en te
van niks. Na een rit van een klein
Verhoeven.
repareren. Binnengekomen keken
half uurtje stopte de bus aan de
Dit keer was bij de politie een morand van Eindhoven voor een grote onze buurthelden hun ogen uit.
Hier stonden dus grote vliegtuigen
gelijke ’inbraakmelding’ gekomen.
poort. Een man in uniform kwam
Tijdens de briefing van de politie
en ook de motoren ervan waren
de bus in en bekeek ons allemaal
werd verteld dat een verdacht figuur
aandachtig. Papieren werden gecon- apart te bewonderen. Na een
welkomstwoord van de leidinggewas gezien, terwijl hij bij verschiltroleerd. Mochten we wel allemaal
vende van dit leerdock, waarbij onze lende huizen uitgebreid door de ranaar binnen? Alles bleek in orde te

In de cockpit op de stoel van de piloot
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Een groepsfoto ter afsluiting

Ondervraging van een melder

men stond te kijken, bij achteroms
de poorten en ook ramen probeerde
te openen. De politie had via de
meldkamer meerdere telefoontjes
gekregen. Deze melders konden nadere informatie geven over de weg
die deze persoon was ingeslagen en
hoe hij er uit zag. De opdracht voor
onze buurthelden was deze melders
op te zoeken en uit te vragen over
wat ze hadden gezien. Op deze manier moesten zij een beeld vormen
van waar hij naartoe ging en hoe hij
eruit zag. Dit was dus echt boeven
vangen voor onze buurthelden.
Samen met onze wijkagenten en
leden van de buurtpreventie gingen
onze buurthelden op stap. Iedere
melder (leden van het buurtpreventieteam) werd uitgebreid door onze
buurthelden ondervraagd. Wat deed
hij, hoe zag hij er uit, welke kant
ging hij op? De politie was natuurlijk ook uitgebreid aanwezig om
onze buurthelden te ondersteunen
en te beschermen. Na verschillende
informanten te hebben bevraagd,
werd uiteindelijk een verdacht

De kordate en harde hand van de politie

ten en natuurlijk allen die in de
afgelopen maanden een rol hebben
gespeeld in de opleiding van onze
buurthelden waren aanwezig. Negentien buurthelden zijn begin dit
jaar gestart en zestien buurthelden
kregen uiteindelijk hun certificaat.
Trots mogen ze zijn. Trots op wat
ze de afgelopen 6 maanden hebben
gepresteerd. Trots om gecertificeerd
buurtheld te zijn. Trots op hun
zelfvertrouwen, zelfverdediging,
bewegen en sociale vaardigheden
Een zeer geslaagde derde wijkactie. die ze zich in dit half jaar eigen
En dan de laatste activiteit van onze hebben gemaakt. En onze wijk mag
buurthelden in juni. DE belangrijk- ook trots zijn op onze buurthelden
die zich 6 maanden lang ingezet
ste activiteit: de ’uitreiking van de
certificaten’ aan onze buurthelden! hebben om onze buurt en wijk
Onze burgemeester, John Jorritsma, bewuster te maken van veiligheid
en prettig wonen en leven. Onderhad in februari toegezegd hierbij
getekende heeft met veel plezier
aanwezig te zijn. Maar helaas, ook
burgemeesters hebben vaak te ma- deze buurthelden 6 maanden lang
ken met het stellen van prioriteiten. gevolgd in hun ontwikkeling en
groei. Een bijzonder mooi initiatief,
En dus moest hij jammer genoeg
wat zich in Eindhoven verder moet
verstek laten gaan. Desalniettemin
ontwikkelen!
was het volle bak in ORKA op 19
juni ’s middags. Ouders, broertjes
Marga Baeten
en zusjes, klasgenoten, wijkagenfiguur waargenomen in een van
de achterpaden tussen de huizen.
Deze informatie werd doorgegeven
aan de politie, die de slechterik
adequaat in de boeien kon slaan.
Hierbij was toch echt wel de kordate
en harde hand van agenten nodig en
moesten onze buurthelden even een
stapje terugdoen. Buurthelden zijn
dapper, maar bepaalde acties kun je
beter aan de deskundigen overlaten:
de politie dus.

TROTS!
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BUITEN
OP MAAT
MAAT
BUITEN SPORTEN
SPORTEN OP

BUITENOVER
SPORTEN OP
MAAT
ADVIES
VOEDING
ADVIES
VOEDING

VITAAL
OUD WORDEN
WORDEN
VITAAL
ADVIES OVER
VOEDING
VITAMINE
D WORDEN
OPDOEN
VITAAL OUD
VITAMINE
OPDOEN
VITAMINE
D OPDOEN
KILOOTJE(S)
ERAF
KILOOTJE(S)
ERAF
KILOOTJE(S)
ERAF
VRIJHEID
BUITEN
VRIJHEID
BUITEN

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 aan de Pagelaan in Eindhoven.
Mijn team staat klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een goed
advies en service voor een betaalbare prijs. Elke dag staan we vol
enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is laagdrempelig en
iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy aan de
Pagelaan (bij de Jumbo). De koffie staat klaar!

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

VRIJHEID BUITEN

ENERGIE OPDOEN
ENERGIE
OPDOEN

ENERGIE OPDOEN
Dit
allemaal
door de
kracht
DitDit
allemaal
dekracht
kracht
allemaal door
door de
van
je
eigen
lichaam.
van
lichaam.
vanje
jeeigen
eigen lichaam.

WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL
WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL
WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL

Tennisvereniging de Doornakkers
bestaat 60 jaar
Vanaf 1 april 1958 kan er getennist worden in Tongelre. Vanaf dat
moment zijn er 3 tennisbanen op
sportpark ’De Doornakkers’ waar
alleen door particulieren wordt
gespeeld. Om deze beperkte mogelijkheid te omzeilen wordt op 5
oktober in hetzelfde jaar de RoomsKatholieke Lawntennisvereniging
Tongelre opgericht.
In het begin uitsluitend toegankelijk
voor katholieken, maar al snel worden ook sportieve niet-katholieken
toegelaten. De naam ’TV de Doornakkers’ wordt echter pas in 1959
in gebruik genomen. En al binnen
enkele jaren wordt het aantal banen
met 3 uitgebreid.
Dit alles is terug te vinden in de
vele verhalen die over de vereniging
de ronde doen (o.a. in de jubileumuitgave van het clubblad bij het
50-jarig bestaan).

Een aantal exemplaren van deze
jubileumuitgave zijn in de kantine
terug te vinden. Leuk om er eens
doorheen te bladeren.
Het 60-jarig bestaan wordt dit jaar
in ieder geval gevierd op zaterdag 8
september, een dag waarop de hele
dag activiteiten zullen plaatsvinden
en feest wordt gevierd. Natuurlijk
zal er getennist worden, spelen
voor jong en oud en zal er muziek
worden gemaakt.

wij weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen.
Opgeven kan via de mail: voorzitter@tv-dedoornakkers.nl.
In de loop van de komende maanIn de 60 jaar van ons bestaan
den zullen nog meer berichtjes
zijn er natuurlijk veel sporters lid
geworden maar hebben er ook veel verschijnen over de festiviteiten.
Houd uw wijkblad in de gaten.
weer afscheid genomen. Van velen
weten we de adressen niet en via dit Wilt u meer weten over onze
bericht laten we dan ook weten dat vereniging kijk dan op
oud-leden van harte welkom zijn op www.tv-dedoornakkers.nl.
8 september om dit jubileum met
Paul van Anrooij
ons mee te vieren. Laat bij belangstelling wel iets van u horen, zodat voorzitter TV de Doornakkers.

Langdurige pijnklachten
Pijnklachten zijn erg vervelend en
kunnen uw dagelijks leven beïnvloeden. Wanneer de pijn langer blijft
aanhouden kan het ervoor zorgen
dat uw sociale netwerk steeds kleiner wordt. U blijft het liefste thuis
en wordt steeds inactiever.
Pijnklachten kunnen verschillende
oorzaken hebben. We kunnen pijn
onderscheiden in acute en chronische pijn.
Acute pijn is pijn die ontstaat nadat
u bijvoorbeeld door uw enkel gaat
of zich stoot. Deze pijn neemt in
principe vanzelf weer af.
Chronische pijn is pijn die langer
dan drie maanden aanwezig is.

meer voort uit weefselschade maar
wordt veroorzaakt door overgevoeligheid van het pijnsysteem. Soms
kan deze pijn zich zelfs in het hele
lichaam gaan uiten. U kunt het pijnsysteem zien als een alarmsysteem.
Als er een brandalarm afgaat, kijkt
u waar de brand is en onderneemt
u actie. Als het brandalarm echter
iedere keer afgaat terwijl er geen
brand is, zult u naar het brandalarm
zelf moeten kijken.
Er zijn veel factoren die invloed
hebben op chronische pijn. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan gedachten,
gedrag en emoties.

pen steeds meer te gaan bewegen,
zult u merken dat u weer steeds
meer kunt doen. Op die manier
wordt het pijnsysteem uitgedoofd
en het lichaam gerustgesteld.
Hierbij kan een fysiotherapeut u
goed begeleiden en eventueel extra
oefeningen geven.
Als u vragen heeft of een afspraak
wilt maken met een fysiotherapeut
kunt u contact opnemen met:
SGE Tongelre fysiotherapie:
Ceramlaan 12, 5641GD Eindhoven
Tel: 040 711 65 40

SGE de Akkers fysiotherapie:
Generaal Cronjéstraat 1,
Wat kunt u doen bij chronische
5642 MH Eindhoven
pijnklachten?
Relatieve rust heeft dus geen effect Tel: 040 711 70 40
Bij acute pijn herstelt het lichaam
meer bij chronische pijn. Het is
vaak met relatieve rust. Daarentegen heeft rust bij chronische pijn dit belangrijk uw activiteiten weer op te
gaan bouwen. Door in kleine stapeffect niet meer. De pijn komt niet
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woonwinkel Om de hoek
Het meubelplein Ekkersrijt, met
onder meer de bekende Zweedse
woongigant, bezoek je niet om
rustig rond te kijken en persoonlijk geholpen te worden. De in
vele huizen herkenbare kasten en
meubelen, meegesleept in ’knocked down’ pakketten heeft menig
cabaretier aardige stof geleverd
voor conferences over de wanhopige doe-het-zelvers, gelegenheid
stransportondernemers en kinderen
in de ballenbak-stallers.
Voor sommigen is meubelshoppen
een genoeglijk uitje, inclusief goedkoop ontbijt en andere aanlokkelijke
actievoordelen. Mijn eigen ervaringen op een woonboulevard lijken
daarentegen verdacht veel op nachtmerries. Alleen al bij de gedachte
aan een af te leggen expeditie in
die contreien doemen afgrijselijke
taferelen voor mijn geestesoog op,
het angstzweet breekt me uit.
Nadat je ergens in een grote parkeergarage je auto hebt kunnen
stallen (plaatsnummer en niveau
goed onthouden!), ga je op zoek
naar de uitgang van de parkeerga-
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rage en ingang van de woongigant.
Je sluit je aan in een bedevaart
van drommen klanten, die als een
karavaan lemmingen door lange
slingerpaden de uitgang trachten
te bereiken. Aan het eind van dit
aardse geploeter via de woonboulevard-diaspora vind je dan geen
Petrus voor de hemelpoort, maar
een ’tolpoort’ waar het nieuwe
washandje of kaarshoudertje in
file achter volgestouwde karren en
meubeldragers op aflossing van de
eigen, toch stiekem hoogopgelopen
schuld moet wachten. Nog erger als
blijkt dat van jouw nieuw aangeschafte meubel, met de juiste kleur,
met de gewenste deur, bijgeleverde
schroevenset, bijpassende pootjes,
je bij de kassa dacht alles bij elkaar
gescharreld te hebben, maar er dan
tenslotte toch nog één onderdeel
ontbreekt…
Ga direct terug naar Af, en ontvang
geen tweehonderd euro. Wees blij
dat je niet naar de spreekwoordelijke gevangenis hoeft, omdat de
voorraad op is!
Maar als de nood hoog is, is de redding gelukkig nabij. Het kan sinds

kort dus ook anders! Neem eens
een kijkje bij de woonwinkel Lévora,
hier om de hoek, tegenover de
ingang van de Collse watermolen.
Het onder andere via televisieprogramma’s bekende UrbanSofa heeft
op die plaats een premium dealer
gevestigd, waar de gehele collectie
in de ruime showroom staat. Urban
Sofa levert banken van Europese
topkwaliteit tegen betaalbare prijs.
De zitmeubels zijn uiteraard
leverbaar in vele kleuren, maar de

Lévora, het echtpaar Adrie en Karin
van de Vorle gaat ver. Afspraken
buiten normale openingstijden zijn
mogelijk en eventueel zelfs advies
op maat bij klanten thuis.
Mocht je lekker aan het fietsen
zijn langs de knooppunten of de
Van Gogh route, aan het wandelen
zijn door het Dommeldal of langs
het Brabantse vennenpad, dan
wel meel gaan kopen bij de Collse
Watermolen, of na je werk op jouw
sluiproute het Eeneind passeren,
dan kan je als je even aanwipt bij

productie en levering voor de klant
kan haast niet ’groener’.
De meubels worden van beukenhout, in plaats van met spaan- of
meubelplaat, in Polen gefabriceerd
met een normale levertijd van
zes tot acht weken, en vervolgens
direct bij de klant aan huis afgeleverd. Geen opslag in grote centrale
magazijnen, met daaraan verbonden opslagkosten, maar bestelling
direct bij de fabriek en vandaar
rechtstreeks aan huis bezorgd, door
vrachtwagens met de schoonste
motoren. De duurzaamheid wordt
verder nog verhoogd doordat de
grondstoffen de beste keurmerken
hebben, zoals bijvoorbeeld het

PEFC-keurmerk voor het hardhout,
dat afkomstig is uit duurzaam
beheerde bossen in Duitsland.
Tenslotte valt nog op te merken
dat het onvermijdelijke afval van de
productie verwerkt wordt tot korrels
waarmee de verwarming gestookt
wordt.
In de woonwinkel op Collseweg 4a,
heb je alle rust om rond te kijken, advies te vragen en meubels,
kasten, tafels en vloerkleden op
smaak, maat en samenstelling uit
te zoeken. De koffie staat letterlijk
voor je klaar en normaal gesproken
kom je in een oase van rust terecht.
Lévora, een aangename verrassing
De service van de enthousiaste en
te wachten staan: een ruime, rustige
bijzonder aardige eigenaren van
showroom.
Tip van deze redacteuren: voor al
uw woonwensen, zoek het eerst
eens lekker dicht bij huis!
Aleks Veldhoen en Ans Verheijen

Contact
Adrie van de Vorle
Collseweg 4a, 5641 JN Eindhoven
Telefoon: 040-304 62 61
E-mail: info@levora.nl
Internet: www.levora.nl
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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

koopvrouw
Van de maand...
„De markt is voor mij een uitje”
door Anne-Marie Boeren

zaterdag speciale vissoorten bij zich
die je nergens anders tegenkomt.”
Miranda is getrouwd en heeft drie
zoons. Na zoveel jaar op de markt te
werken is haar focus nu wat meer op
het gezin gekomen. Ze gaat zelf nog
twee keer naar de markt. „De markt
is voor mij echt een uitje. Onder de
mensen zijn en sociale contacten
onderhouden”, vertelt Miranda.
„Je leert de mensen echt kennen,
het wordt een soort familie, want je
kent ze zelfs bij naam. Je leert het
levensverhaal van mensen, bent een
soort vertrouwenspersoon. Soms
De vrolijke Miranda Ruizendaal
krijgen we zelfs uitnodigingen voor
is deze keer de koopvrouw van de
begrafenissen.”
maand. Ze komt vanuit het rasDe markt zit in haar bloed. „Ik ben
echte vissersdorp Spakenburg elke
er eigenlijk gewoon ingerold en weet
donderdagochtend naar de markt in niet anders. Ik wilde liever naar de
Tongelre gereden.
markt dan leren op school. Vanaf
„Ik doe dit werk al 32 jaar,” vertelt
mijn 13de ging ik al mee in de vaMiranda. „Zelf ga ik nu nog naar
kanties. Je stinkt een uur in de wind,
twee markten: Winkelcentrum
maar ik weet niet beter,” lacht ze.
Woensel op woensdag en de donDe markten veranderen wel volgens
derdagochtend in Tongelre, allebei in Miranda. „Er is nu veel werkende
Eindhoven. Maar als echt familiejeugd en er zijn veel tweeverdieners.
bedrijf hebben wij eigenlijk wagens
Vroeger was de vrouw vaak een
rijden door heel Nederland. Amster- thuisblijver en kwam zij met de kindam, Rotterdam en noem maar op.
deren naar de markt. Ik denk dat wij
Mijn broer Jurgen staat samen met
op den duur wel naar de avondmarkmij op de woensdagochtendmarkt bij ten gaan.”
Winkelcentrum Woensel en zelf op
Op donderdagochtend gaat de wekde Woenselse Markt op zaterdag in
ker al vroeg bij Miranda. Om 4.30
Eindhoven. De woensdag vind ik dan uur staat ze op en gaat ze naar de
altijd gezellig met mijn broer.
loods voor de wagen. De handel staat
Hij wordt door veel klanten ’de visal klaar want die wordt altijd dagvers
vriend’ genoemd. Mijn vader draait
afgeleverd. „Daar ligt ook nog de
ook nog markten, hij is 73 jaar oud. kracht van de markt”, vertelt ze.
Mijn oom Bertus is 75 jaar en staat
„Het ’vers van het mes’, dat zie je nu
nog elke zaterdag op de Woenselse
vooral met de nieuwe haring. In de
Markt in Eindhoven. Hij heeft op
winkel ligt dat voorverpakt.”

Om 7.00 uur is ze op de markt in
Tongelre en gaat ze aan de slag met
de voorbereidingen. „Ik vind het echt
leuk om met eten bezig te zijn. Vis
fileren, de vissoorten kennen. Mij zie
je niet zitten achter een kassa of op
kantoor. De markt is vrijheid”, vertelt
ze verder. „Of ik leuke herinneringen
heb? Dat is een lastige vraag, ik heb
zoveel meegemaakt in al die jaren.
Een leuke herinnering is wel van
vroeger, toen ik samen met mijn vader in de wagen stond. Toen was het
allemaal nog wat anders, want toen
konden de mensen nog makkelijk bij
de (gebakken) vis. Mijn vader stond
de vis te bakken en klanten wilden
altijd even voelen of deze vis warm
was in de vitrine. Dat is natuurlijk
niet de bedoeling. Zo gauw mensen
met een vinger in de vis stonden te
duwen, spetterde mijn vader altijd
wat vet hun kant op. Weg waren die
vingertjes!”
Om 12.30 uur, na de lunchpauze
van de mensen aan haar kraam, rijdt
ze weer richting Spakenburg. Daar
gaat het schoonmaken beginnen
en de voorbereidingen voor een
volgende dag, maar vooral: genieten
met het gezin in het weekend!

contact
Marktmeester A. Boeren
E-mail: a.boeren@eindhoven.nl
Telefoon: 0628906973
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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

BEN JE KLAAR VOOR

de zomer

Bij van der Heijden Kappers
& Beautysalon Esmay
hebben we alles in huis om je zomer
klaar te maken.
• Laat je haar in een paar leuke
pasteltintjes kleuren
• Een stoere losse vlecht
• Mooie bruine tint door onze spray
tanning specialiste
• Je nagels van handen en tenen in
dezelfde vrolijke zomerkleur met
CND Shellac

’t Hofke 137 | Eindhoven
040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl

DONDE
RD
AVOND AG
TO
20.00 UU T
R
OPEN!

nieuws van de Basisscholen
Workshop Karate
Beste Wijkbewoners,
De kinderen van groep 6 hebben
een workshop Karate gehad. Twee
kinderen vertellen wat ze ervan
vonden:
Karate Workshop
Het was super.
Hij was veel met ons bezig.
We deden veel verschillende dingen.
En wat we deden was super leuk.
Zoals oefeningen en testjes en
springen en wegduiken en bukken.
Zelfs de meesters en juffen deden
mee.
En de ouders deden ook mee.
En ik moest Britt ontwijken.

En zelfs worstelen met de juf.
Maar er was wel een minpuntje,
toen we gingen omkleden hadden
we bijna geen licht.
Groetjes Juul Kameleons groep 6
Karate Workshop
Het was wel leuk maar het was wel
vermoeiend.
En de ouders mochten ook meedoen en dat was best grappig.
Ik moest DUIKEN, BUKKEN en
SPRINGEN voor een worst. En toen
viel ik.
Maar we moesten ook tegen een
box bal aan schoppen.
En ik moest Juul ontwijken.

Toen we moesten omkleden was het
heel donker in de kleedkamer.
Dat is wel een minpunt maar de rest
was SUPER LEUK!
Groetjes Britt Kameleons groep 6
Met vriendelijke groet,
Basisschool ’t Karregat

contact
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Telefoon: (040) 2810326
Email: info@bs-karregat.nl
Internet: www.bs-karregat.nl
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Project genaamd MOVE
We gingen eerst groepjes maken
want we gingen boulderen en klimmen op een wand.
Wij zijn van basisschool De Boog.
Nu gaan we vertellen over het
Wij hebben aan een project
boulderen.
genaamd MOVE meegedaan. We
We hebben geboulderd in de TUE
hebben de afgelopen weken hard
er waren heel veel klimwanden en
gewerkt om dingen in de wijk te
verbeteren voor de gemeente Eind- ook schuine wanden. We mochten
overal op klimmen. Er was magnehoven.
We hebben rondgelopen in de wijk. sium voor op je handen.
Toen zij bezig waren ging de andere
Daar hebben we mensen aangesproken en gevraagd wat ze vonden groep klimmen op de wanden.
Er waren touwen om je aan vast te
van de wijk, we hebben ook foto’s
gemaakt. Dit was ons eerste project. houden wanneer je valt. Er waren
wel 6 wanden en ze waren allemaal
Dit hebben we onder andere ge4 meter hoog. Toen we klaar waren
daan:
met boulderen en klimmen ginRondleiding door een studentengen we lunchen. We kregen gratis
huis: we hebben een rondleiding
drinken. Toen iedereen klaar was
gehad door het studentenhuis van
met eten gingen we in de gebouwen
Marie, zij is een van de studenten
van MOVE. Het huis was rommelig. van de TUE. We moesten wel stil
zijn omdat de studenten moesten
Toen fietsten we naar de TUE.
leren. Daarna gingen we solderen.
Toen we er waren gingen we verWe kregen als eerste een uitleg
derop onze fietsen stallen. Wat we
van ongeveer 5 minuten. Daarna
bij de TUE deden dat hoor je nu.
Hallo buurtbewoners,
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gingen we beginnen met solderen.
We moesten wel oppassen met de
soldeerbout, want hij was heel heet.
We moesten een soort zwaailicht
maken. Toen gingen we terug
fietsen.
Groetjes Ian, Rory en Joana
van Basisschool De Boog.

Beroepenweek groep 3B
Vossenjacht in het Wasven

De vossenjacht
Wij hebben een vossenjacht gedaan met groep 3 en 4.
De kinderen van groep 8 waren de vossen. Verkleed als
beroep. Er waren tijdens de vossenjacht zelfs vossen

die gingen zingen! Dat vonden wij heel erg leuk. Er waren ook gekke koks met een sportbroek aan. Dat klopt
toch niet? En vossen die een snorkel op hun hoofd hadden! Dat was ook heel leuk.
Geschreven door: Djessy & Malik uit groep 3b

Raad van Kinderen
Hoi hoi, wij zijn groep 8 van basisschool de Boog,
Wij hebben de Raad van Kinderen
uitgevoerd voor Center Parcs. Het
was heel leuk en leerzaam om te
doen.
De directeur van Center Parcs is in
de klas geweest om ons een vraag te
stellen, die vervolgens door ons beantwoord moest worden: “Hoe kan
Center Parcs gezinnen dichter bij
elkaar brengen in de natuur, zonder
deze te schaden?”
Om die vraag te beantwoorden
hebben we een hele rondleiding
door Center Parcs gehad. Hier
zagen we erg veel dingen die we
nog nooit hadden gezien: een echt
kijkje achter de schermen. Daarna
zijn we in de klas op onderzoek
uitgegaan. Door middel van veel
brainstormsessies en telefonisch
overleg met Center Parcs hebben we
veel ideeën bedacht, o.a.: Geocacheroute, Wannebee Dierenverzorger,
huisdieren te huur, escaperoom,
picknick-/barbecuemanden te huur,
Wannebee Freek Vonk Experience,

Watergraffiti, Center Parcs Go app
en nog veel meer.
Deze ideeën hebben we in Capelle
a/d IJssel aan de directieleden van
Center Parcs mogen presenteren.
We hadden niet verwacht dat de
ideeën zo goed zouden bevallen.
Center Parcs gaat de helft van de
ideeën zelfs écht invoeren!
Tot slot zijn we naar de Awardshow
van de Raad van Kinderen geweest,
in het Concertgebouw in Amsterdam met prinses Irene, Jamai, Josina (winnares Voice Kids) en Trijntje
Oosterhuis. Helaas hebben we geen
award gewonnen, maar we hebben
wel een hele gave dag gehad!

Via deze link komt u bij een mooi
filmpje uit dat van onze samenwerking: https://www.youtube.com/
watch?v=PUyuU3KnFxg
Groetjes van groep 8!

contact
Karin van Grunsven
Telefoon 040-2811760
Email: k.vangrunsven@skpo.nl
Internet: www.bsdeboog.nl
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Voor Particulier en Bedrijf

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

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

Pedicurepraktijk Jacqueline

Persoonlijk advies op maat per telefoon of e-mail,
wanneer het u uitkomt, ik regel alles voor uw reis.
Ik sta voor u klaar, voor en tijdens de reis!
Uw vakantie boekt u bij

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856
pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com
www.pedicurepraktijkjacqueline.com

www.facebook.com/lucillemijnreiskennis • www.mijnreiskennis.nl
E-mail: lucille@mijnreiskennis.nl • Telefoon: 06 411 530 66
Mijn ReisKennis is aangesloten bij ANVR, SGR en Calimiteitenfonds

Aankondiging verhuizing Carte Blanche
Wat is Carte Blanche?
Carte Blanche maakt maatschappelijk geëngageerde
theatervoorstellingen met acteurs met een verstandelijke beperking, autisme stoornis of achtergrond in de
psychiatrie. Per 1 september gaan we verhuizen van
Woensel naar Tongelre. Een nieuwe uitdaging in een
nieuw pand waarin we op Sectie C een inspirerende
omgeving vinden. De loods moet nog wel verbouwd
worden en afhankelijk van budget en prijs wordt het
een blokkendoos in een loods. De blokkendoos wordt
dan de werk- en presentatieruimte. Daarnaast ruimte
voor ontvangst en keuken om met onze deelnemers te
verblijven.
Op de DDW is onze ruimte toegankelijk voor publiek

en zullen we laten zien waar wij mee bezig zijn.
Annemie Meijer – Carte Blanche.

Ondertekening huurovereenkomst Sectie C

Kapsalon Traditions Kappers heeft een nieuwe naam
Na 8,5 jaar naar volle tevredenheid van vele klanten de kapsalon aan de Pagelaan te hebben gerund
onder franchise van Traditions Kappers, heeft Peggy
Reniers besloten om de kapsalon voort te zetten
onder haar eigen naam. ’Hair by Peggy’ is de nieuwe
naam van de kapsalon. Volgens Peggy is dit de enige
verandering. De service, vakbekwaamheid, gezelligheid en laagdrempeligheid blijven hetzelfde.
Aan de gevel hangt de nieuwe naam en binnen is de
kapsalon behoorlijk opgeknapt met vooral lichtere
kleuren. Op 1 juli opende Peggy haar kapsalon met
een soort open huis om de klanten haar nieuwe
zaak te tonen onder het genot van een hapje en een
drankje. En de gehele maand juli heeft ze de actie
knippen voor maar € 15,-.
Wij wensen Peggy veel geluk in haar eigen kapsalon.
Jan Swinkels

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring
in het leegruimen van woningen,
schuren en garages. Bijvoorbeeld
na overlijden of bij verhuizing.
Voor meer informatie of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels
06-13282524
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
Service Punt ’t 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.

Kreakids

We beginnen weer op woensdag 19 september.
Je kunt knutselen van 14.00 tot 15.30 uur onder
begeleiding in ’t Oude Raadhuis.
Voor € 1,50 heb je gegarandeerd een leuke
knutselmiddag. Het is voor kinderen van 5 t/m 10 jaar.
Wel even laten weten als je komt.
Namens de vrijwilligers
Ood Brans: oodbrans@on.nl of 040-2814228

Zoek je
contact?
Bel of mail
ons!

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

CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuis.dse.nl • Telefoon
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail henri.van.vroenhoven@on.nl
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Barbecue

Zaterdag 1 september van 16.00 tot 21.00 uur
organiseert wijkcentrum ’t Oude Raadhuis een BBQ
voor alle buurtbewoners die Tongelre en natuurlijk ’t Oude Raadhuis een warm hart toedragen en
zin hebben om gezellig met buren en kennissen te
barbecueën.
Kosten:
Volwassenen
€ 7,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar € 3,50 p.p.
(drankjes voor eigen rekening)
Inschrijven kan vanaf nu tot en met 28 augustus,
dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur.
Contant betalen bij aanmelding, na betaling ontvang
je een bewijs van inschrijving.
Bewijs van inschrijving graag meebrengen op
1 september!

Bevrijdingsmarkt

In het teken van de bevrijding van Eindhoven
organiseert ’t Oude Raadhuis op zondag 16 september weer haar traditionele bevrijdingsmarkt. Deze
wordt van 12.00 tot 17.00 uur gehouden rondom
het wijkcentrum. Dit is, vooral vanwege de massale
belangstelling, dé gelegenheid om als particulier je
spulletjes aan een andere eigenaar te helpen. Er is
live muziek, de bar en het terras van ’t Oude Raadhuis zijn open. Voor de kinderen wacht er een leuke

attractie en de volwassenen storten zich natuurlijk
weer massaal op onze speciale kraam waar we het
een en ander (verrassing!) te koop aanbieden. Je
neemt iets moois mee naar huis en je geeft er het
wijkcentrum een financiële boost mee. Heet zoiets
niet een win-win situatie? Precies! Belangstelling?
Reserveer op tijd een kraam.
€ 25,00 per kraam en € 5,00 borg,
d.w.z. vóór 1 september, door ’t Oude Raadhuis te
bellen 040-281 17 37 of te mailen naar:
henri.van.vroenhoven@on.nl.

Gezellige avond met film en hapjes

Op vrijdagavond 21 september organiseren we weer
een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen een kwaliteitsfilm, houden een pauze
en zorgen voor lekkere hapjes die passen bij de film.
’Perfetti Sconosciuti’ (perfecte onbekenden) uit 2016
is een vermakelijke Italiaanse film over de waarheid
en waarde van vriendschap.
Een groepje goed bevriende echtparen gaan tijdens
een etentje de uitdaging aan om alle telefoontjes en
berichtjes die ze op hun mobieltje binnenkrijgen met
elkaar te delen. Ze blijken meer geheimen voor elkaars partner en vrienden te hebben dan ze dachten.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige
avond: 19 oktober, 16 november, 21 december.
Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers, Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

schrijf dit
vast in je
Agenda!
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activiteiten bij Orka
Orka op eigen benen

Na vijf jaar te mogen groeien met de steun van ’t Oude
Raadhuis, staat Orka sinds 30 mei jl. op eigen benen.
Dat wil zeggen, we zijn een zelfstandige stichting geworden, met een eigen bestuur.
Wat merkt u ervan?
Waarschijnlijk helemaal niets! De samenwerking met
’t Oude Raadhuis zal hiermee niet veranderen en het
aanbod van activiteiten zal hooguit verder groeien
zodat er voor elk wat wils is.
Enkele bekende activiteiten zullen met de daarbij
betrokken vrijwilligers meer vanuit een centrale plek,
Orka, georganiseerd worden. Denk maar aan de Paastocht, de Halloweentocht en het wijkfeest Geestenberg.
Alle activiteiten zijn voor alle wijkgenoten toegankelijk.
Orka wil immers de huiskamer zijn voor de wijken in
de buurt, Geestenberg, Muschberg en ’t Hofke.
Wat wel nieuw is dadelijk, is de voordeur! Al is het heel
Brabants om achterom te komen, we hebben toch besloten de voordeur naar de straatkant, aan de voOrkant
van ons gebouw, te verplaatsen. Zo is de toegang beter
zichtbaar vanaf de straat. Op het dak zal een lichtkrant
komen waar de nieuwtjes en activiteiten langs zullen
komen.
Kortom, we hopen jullie allen komende periode gezellig weer te zien bij Orka!

daar rekening mee houden. Dus net na de zomer, kom
gezellig langs en naar de muziek luisteren, of om gewoon even bij te buurten. Misschien om toch net weer
een nieuwe wijkgenoot te leren kennen. Schuif maar
aan! We beginnen om 20.30 uur!

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

Orka Ontmoet zoekt...

Wat is er heerlijk geluncht op woensdagmiddag dankzij
de kookkunsten van Ayen en Christien. Verse soep,
heerlijke belegde broodjes, gevulde pannenkoeken….
Helaas heeft Ayen geen tijd meer in verband met zijn
baan. Ayen, ontzettend bedankt voor je tijd afgelopen
drie jaar én natuurlijk voor die heerlijke lunches!
Christien zoekt nu een nieuw maatje om Orka Ontmoet
mee te verzorgen. Iets voor jou?
Wat wordt van je gevraagd? Op woensdag gaan Christien en jij om 11.00 uur boodschappen doen. Welk
gerecht jullie gaan maken, dat bepalen jullie in overleg.
De lunch is van 12.00 uur tot ca. 13.00 uur.
Om 13.30 uur zijn jullie weer klaar en is alles weer
opgeruimd. Iets voor jou? Of voor een paar keer per
maand misschien? Heb je interesse, of vragen? Laat
maar even weten via info@Orkacentrum.nl, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.
Uitnodiging aan alle wijkbewoners: kom vanaf
5 september (zomer geen lunch) gerust een keer
lunchen op woensdagmiddag van 12.00-13.00 uur,
gezellig! Kosten voor de Lunch zijn 2.50 euro.

Heb jij groene vingers?

Het klusteam van Orka is actief met alles wat er te bouwen is. Maar Orka heeft ook een hele grote tuin, met
Na de zomer is er een heerlijk avondje muziek uit de
mogelijkheden! Heb jij ideeën en suggesties voor de
jaren 60, 70 en 80. Oude clips, oude reclames, het
inrichting van de tuin? En heb je ook nog eens zin om
verschijnt allemaal op het scherm. De aankleding van
die ideeën uit te gaan voeren met ons? Kom gerust een
de ruimte zal weer in stijl zijn!
keer langs op dinsdagavond of stuur een berichtje aan
Ben je erbij? Iedereen is van harte uitgenodigd! Mocht
info@Orkacentrum.nl. We staan voor alles open om er
je zelf een liedje uit deze jaren live willen opvoeren, laat een sfeervolle multifunctionele tuin van te maken, als
het even weten op info@Orkacentrum.nl, kunnen we
extra ruimte voor (groene) activiteiten.

Jaren ’60 en ’70 en ’80 terug in Orka!
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Financiële
ondersteuning
Onze penningmeester
kan door de drukte
wel wat ondersteuning gebruiken! Heb je
interesse in boekhouden
of wil je er ervaring in
opdoen? Dan zijn we
op zoek naar jou. Kom
gerust een keer op dinsdagavond meekijken of
het iets voor je is, of maak even een afspraak via info@
Orkacentrum.nl.

In verband met de zomervakantie is er in juli en augustus géén Cook4U, we gaan in september weer vrolijk
verder. Dat nieuws was snel bekend, dus in september
zitten we volgeboekt met gasten. In oktober hebben we
nog ruimte voor u!
Mocht je het leuk vinden om een keer mee te koken
als jonge kok (11 jaar en ouder), dan kom gezellig een
keertje meedraaien. Mail even naar cook4u.Orka@
gmail.com.
Augustus 2018
Vakantie
September 2018
Zaterdag 1 sept.

Muziekavond jaren 60-70 vanaf 20.30
uur

Zaterdag 8 sept.

Kinderspeelmiddag van 13.00-16.00 uur

Woensdag 12 sept.

Cook4U (koks welkom, voor gasten
helaas volgeboekt)

Zaterdag 22 sept.

Wijkfeest Geestenberg vanaf 13.30 uur
in het Park bij ’t Karregat

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

Leefbaarheidsteam
Kort verslag vergadering 28 mei 2018

Politie en veiligheid
De wijkagent vertelt: De kans op een woninginbraak
in de wijk rond ’t Hofke is gedaald naar 0,7%! Dit
is een van de laagste percentages van Eindhoven en
is voor een groot deel te danken aan de inzet van de
Buurtpreventie. In de wijk Geestenberg waren er in
de maand mei wat meer meldingen van auto- en woninginbraken en vernielingen dan in de voorgaande
maanden. Met het mooie weer zijn er wat meer meldingen over geluidsoverlast dan in de wintermaanden. Mensen zijn meer en langer buiten en ervaren
of veroorzaken daardoor meer overlast. Het lijkt alsof
weggebruikers vergeten dat de Pagelaan binnen de
30 km-zone valt, er wordt daar vaak te hard gereden.
Er zal actie worden ondernomen om de weggebruikers te helpen herinneren aan de maximumsnelheid.
Sociale cohesie
In Vlindertown worden veel activiteiten georganiseerd. We horen hier regelmatig positieve verhalen
over. Ook is de buurtpreventie daar enorm actief en
dat is duidelijk te merken aan de daling van het aantal meldingen over onveiligheid in de wijk.
Buurthelden
Het project Buurthelden is, op het moment van
schrijven, bijna afgelopen. De laatste actiedag was
op 12 juni, de helden hebben op 19 juni een diploma
ontvangen in het bijzijn van de burgemeester.
Het project is in de wijk heel goed ontvangen en
we bedanken alle Buurthelden voor hun inzet en
enthousiasme.
Heeft u iets te melden voor de volgende vergadering? Stuur dan een mail naar: leefbaarheidsteam.
hofke@gmail.com. Of wilt u zelf aanwezig zijn bij de
vergadering? De volgende vergadering is op 2 juli om
20.00 uur op de eerste verdieping van ’t Oude Raadhuis. U bent van harte welkom om aan te sluiten,
aanmelden is niet nodig.

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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Kindertherapie

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

Jongerentherapie

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste
brei-en haakwinkel van eindhoven

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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

SOLGAR

BIJ ETOS TONGELRE!

brei- & haakclub
wo: 10.00-12.30 uur
do: 19.00-21.30 uur
Openingstijden
wo t/m vr: 13.00-18.00 uur
za: 11.00-18.00 uur
en tijdens de brei- & haakclub

Welkom in onze
nieuwe winkel

www.bloemendalwol.nl
daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven
040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

Gratis parkeren

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

Etos Tongelresestraat!

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

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

momenten met
Hart, ziel en handen
De reis van je leven...
...je levensreis
Door Wim van de Wiel

ziekenhuis en groeide uit tot een zeer bekwame kracht.
Met zorg en passie instrueerde zij jonge aanstaande
verpleegkundigen, werkte met plichtsbesef en was
veeleisend voor zichzelf en naar anderen.
Maar Nells droom was toch Afrika, lag daar niet haar
missie?
Nell boekte een vliegreis naar Tanzania, waar haar
jeugdvriendin als religieuze werkzaam was. Daar in
Sumbawanga ontmoette zij ook een Witte Pater, Piet
van der Pas. Ze hoorde van de noden in hun missiegebied en gaf aan de „roep” gehoor: „Voor hen kan ik veel
betekenen, zelfs vanuit Tongelre.”

Directe hulp is mogelijk en meer dan welkom.
Ze sloot zich aan bij de groep ’Missie Ontwikkeling
en Vrede’ van de Parochie Martinus. Gemotiveerde
mensen, niet alleen ín de kerk, maar vooral door hun
daden.
Kleding, vooral voor baby’tjes, werd verzameld,
dekentjes werden gebreid, medicamenten en verbandmiddelen kwamen vanuit ’t ziekenhuis. Dit alles werd
in stukken gordijnstof gewikkeld en stevig in elkaar
genaaid zodat geen douanier het pakket kon openen.
De reis van je leven.
Binnenin werd voor de paters en zusters vaak een
Wanneer heb jij die gemaakt? Oh… Misschien wel toen kleine verrassing verpakt, zoals een builtje rozijnen,
je een jaar rond kon trekken down-under in Nieuw
boter of gedroogde worst.
Zeeland en Australië. Of was ’t die rondreis in ZuidDan de rit met 2 of 4 pakken tegelijk naar ’t postkanAfrika op zoek naar ’the big five’ of die éne midweek op toor in Geldrop, waar een bekende postbeambte een
Schiermonnikoog.
extra loket opende om de douaneformulieren in te
Misschien ben jij nu plannen aan ’t maken voor die
vullen.
reis.
In de jaren 70 organiseerde Nell samen met de M.O.V.
Maar …. kun jij jouw eigen reis dóór ’t leven ook zó
groep fancy fairs, waarvan de laatste 5500 gulden opplannen?
bracht voor een Peugeot-stationcar voor Pater Steur.
En, als je nu terugkijkt, wat is er dan van jouw wensen, Nell ondersteunde de missionarissen op allerlei madromen en idealen uitgekomen?
nieren. Daarbij onderhield zij een warm contact door
middel van brieven.
Kijk eens naar Nell. Als jonge vrouw droomde zij ervan
om naar de missie te gaan, zich in te zetten voor de
Nells levensreis pakte inderdaad heel anders uit.
kwetsbaren en zieken in Afrika.
Ondanks haar handicap en verschillende ingrijpende
Maar na enige tijd werd een streep door haar ideaal
operaties, bleef zij – op haar eigen wijze – trouw aan
gezet, want ze kreeg steeds meer last en ongemak van haar droom en idealen.
haar knie, twee jaar tevoren in de prak geraakt door een Op 13 juni maakte zij in de leeftijd van 88 jaar de overval tijdens een fietstocht op de Zevenheuvelenweg bij
stap naar de eeuwigheid.
Groesbeek.
Velen zullen Nell herinneren als die dame met ’t stijve
Toch volgde zij de opleiding tot verpleegkundige en
been en een paar krukken, maar vooral als een persoon
ging werken bij de zieke zuigelingen in het Sint-Joseph met een groot hart, met een missie.
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van de Geloofsgemeenschap
Protestantse kerkdiensten
 Zondag 22 juli 10.00 uur
ds Tineke Dronkert
 Zondag 29 juli 10.00 uur
ds Bert Jan van Haarlem
 Zondag 5 augustus 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Heilig Avondmaal
 Zondag 12 augustus 10.00 uur
ds Tineke Dronkert
 Zondag 19 augustus 10.00 uur
ds Tineke Dronkert
 Zondag 26 augustus 10.00 uur
ds Elbert Grosheide
 Zondag 2 september 10.00 uur
ds Tineke Dronkert, Heilig Avondmaal
 Zondag 9 september 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Startzondag
 Zondag 16 september 10.00 uur
ds Tineke Dronkert/ds Elbert Grosheide

Vooruitzien

Het jaarthema ’rituelen’ sloot aan bij ervaringen die
veel mensen hebben. Ons leven zit vol met handelingen
van allerlei vormen en inhouden, waarmee we uitdrukking geven aan ons vieren, gedenken, leven en geloven.
En met deze verrichtingen boren we diepere lagen aan,
zoals die van betekenis en zingeving.
In het komende seizoen zal er weer een veelvoud aan
gespreksgroepen, huiskamergesprekken en activiteiten
zijn. Het jaarthema 2018-2019 wordt in deze maanden
nog verder uitgewerkt en sluit onder andere aan bij de
gevoerde gesprekken over de ’kerk van de toekomst’.
Nu al kan worden meegedeeld dat de groepen rond het
evangelie van Marcus (29-9; 25-10; 22-11; 24-12019) en de Godsbeelden (28-2; 28-3; 25-4; 23-5) op
verzoek zullen worden voortgezet. Ook werd gevraagd
naar een Bijbelstudie over Openbaring. Bij voldoende
belangstelling kan deze overdag gehouden worden.
De Psalmenkring start op dinsdag 14 augustus om
14.00 uur in de Ontmoetingskerk. Opgave is niet
nodig. Bibliodrama start op maandag 3 september om
12.30 uur. Hiervoor is opgave bij ds Tineke Dronkert
vereist.

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Tweemaal per maand (2e en 4e zondag) is er Jeugdkerk
voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd.
De Instuif gaat ook in de vakantieperiode gewoon door:
De jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’. In de maan- elke 1e en 3e woensdag in de maand bent u welkom
den juli/augustus is er overigens geen Jeugdkerk.
vanaf 10.30 uur in de hal van de kerk.

Bij de diensten

In de zondagse erediensten deze zomerperiode zijn
er diverse gastpredikanten. We heten hen welkom en
hopen op inspiratie en prikkeling in deze diensten.
Speciale aandacht vragen we voor 2 september: Christof Francke, Sonja Trapman en Corry Velema nemen
dan een (gedeeltelijke) nieuwe ambtstermijn op zich.
Ton Bakker legt zijn ambt neer. Voor het vele werk dat
zij alle vier tot nu toe deden zijn we dankbaar!
De startzondag is 9 september en ds Elbert Grosheide
is dan de voorganger.

Avondmaals Project 2018-2019:
jongerenwerk in Ruanda

De Protestantse Kerken in Nederland hebben al meer
dan vijftig jaar contact met een kleine protestantse kerk
( EPR) in Rwanda met zo’n 200 gemeenten door het
hele land. Henk en Anne-Mieke Spaan leven en werken
vanaf de zomer 2018 in Rwanda, samen met hun twee
kinderen. Ze ondersteunen de EPR, onder meer door
trainingen te geven. Ze hopen ook veel inspiratie en
informatie op te doen over het jongerenwerk, en de
actieve betrokkenheid van jongeren in de kerk.

Contact Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS
Eindhoven. Actuele informatie https://www.pkn-eindhoven.nl/
gemeenten/eindhoven-zuid. Twitter: ProtestantEindhoven. Facebook:
Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. Telefonisch contact:
Jaap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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Pelgrimsweekend
1, 2 en 3 juni 2018 in Arcen
Waarom noemen we dit een
pelgrimsweekend en niet gewoon een
wandelweekend?
We volgen dit weekend het jaarthema
’rituelen’ als leidraad bij de
activiteiten. We bidden met woorden
die betrekking hebben op het pelgrim
zijn. We zingen pelgrimsliederen.
We praten veel met elkaar tijdens
het wandelen, soms in een groepje,
vaak ook in persoonlijke gesprekken.
Luisteren en elkaar beter leren
kennen. We zorgen goed voor elkaar,
letten op elkaar tijdens het wandelen
en steken de handen uit de mouwen
bij de dingen die moeten gebeuren.

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, 1e en 3e zaterdag van
de maand om 19.00 uur met kapelaan.
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van
de maand om 19.00 uur met dominee.

Openingstijden KWC
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een
gezellig praatje.
• Op dinsdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.
• Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige
babbel.

Familiebrichten:
Dopen:
10 juni: Scarlet Bakermans
17 juni: Adam Luyten
Uitvaart:
20 juni: Nell Hendriks 88 jaar.

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

HeerliJk belegde
broodJes van de bakplaat
en alles voor een
HeerliJke en eerliJke bbq

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

In memoriam Leo Le Large (1933 – 2018)
Eind mei bereikte ons het trieste
nieuws van het overlijden van Leo
Le Large.
Hoewel we wisten dat hij ziek was,
kwam het bericht toch onverwacht.
Veel oudere Tongelrenaren zullen
zich hem herinneren als pastor van
de Martinuskerk.
In de roerige jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw volgde hij
met grote belangstelling de vernieuwingen in de katholieke kerk en liet
zich onder andere inspireren door
Huub Oosterhuis. Met verve leidde
hij in die tijd ook de Jongerengroep
St. Martinus.
Na zijn huwelijk woonde hij met
zijn gezin in Geldrop, waar hij door
zijn brede belangstelling, kennis
en betrokkenheid een belangrijke
schakel was in de gemeenschap.

Tevens was hij docent aan de PABO
in de creatieve vakken en Levensbeschouwing. Overigens was Leo zelf
een verdienstelijk amateurschilder.
Theologie bleef uiteraard zijn
belangstelling houden. Hij bleef
studeren en bijlezen om zich verder
te ontwikkelen en op de hoogte te
blijven. Jarenlang schreef hij artikelen voor onder andere de Mariënburgvereniging, een actieve groep
van kritische katholieken.
Tijdens een drukbezochte en
sfeervolle dienst, geleid door zijn
goede vriend Theo Swinkels, werd
op maandag 28 mei in Het Kruispunt te Geldrop afscheid van Leo
genomen. Daar bleek uit de vele
toespraken van familie en vrienden hoe geliefd hij was en hoe zijn
omgeving nog tot het laatst heeft

Leo tijdens een huwelijksviering in 1973

mogen genieten van zijn kennis en
kunde.
Dat hij moge rusten in vrede.

Peter van de Griendt
1941 - 2018
Op 9 juni 2018 hebben veel vrienden en
kennissen afscheid genomen van Peter (Piet,
Peerke) van de Griendt tijdens een zeer druk
bezochte crematie in de Rijtackers in Eindhoven. Peter is geboren aan de Urkhovenseweg
6, op de plaats waar nu de friettent staat.
Daar zijn ze weggegaan i.v.m. de uitbreiding
van Tongelre, die in de jaren 1968/1970
plaatsvond. De familie Van de Griendt heeft
toen zelf een nieuw huis met werkplaats gebouwd aan ’t Hofke 61 in Tongelre.
Peter was een allround timmerman.
Er zijn heel wat huizen gebouwd en dakkapellen gezet, waar veel mensen tot op heden nog
veel plezier aan beleven.
Elly van de Griendt-Jennissen

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.

Hulp in de huishouding gevraagd.
Twee maal 2 uur per week.
S. van Slingelandlaan 1, Tongelre.
Familie Bölger, tel. 040-281 30 77,
mobiel 06-36 20 05 12
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rondom de
Wasvenboerderij
Deze zomer genieten we van de natuur met mantra’s en
muziek bij onze wereldboom, de Plataan. Maar we gaan
ook aan de slag op de natuurwerkochtend. Graag tot ziens
bij het Wasven!
Planning activiteiten juli, augustus & september
Expositie schilderijen Jan Vlemmix
Natuurwerkochtend
Mantra’s en meditaties bij de wereldboom
Effenaar ’t Wasven
Natuurwerkochtend
Mantra’s en meditaties bij de wereldboom
Effenaar ’t Wasven
Expositie schilderijen Frans van Eijk
Natuurwerkochtend
Bakmiddag voor kinderen:
Kom er maar bij.
Natuurwerkochtend

Natuurwerkochtend
voor groot en klein
Elke eerste en derde zaterdag van de
maand organiseert de natuurwerkgroep van het Wasven de maandelijkse Natuurwerkochtend voor
groot en klein.
Er zijn altijd volop leuke en nuttige
natuurklussen te doen rondom de
Wasvenboerderij! Het is keigezellig om samen - volwassenen én
kinderen - aan de slag te gaan
om onze leefomgeving mooier te
maken. Lekker fysiek bezig zijn in
de natuur. En het is nog leerzaam
óók! Wie mee wil helpen, is van
harte welkom, we verzamelen bij de
Schop.
 Er wordt geklust van 9.30 uur
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t/m 25 augustus op de Overloop
21 juli van 09.30 tot 12.30 uur bij de
Schop
28 juli van 15.00 tot 16.30 uur bij de
Plataan
29 juli 15.00 uur bij de Plataan
18 augustus van 09.30 tot 12.30 uur
bij de Schop
25 augustus van 15.00 tot 16.30 uur
bij de Plataan
26 augustus 15.00 uur bij de Plataan
1 september t/m 27 oktober op de
Overloop
1 september van 09.30 tot 12.30 uur
bij de Schop
12 september van 13.30 tot 15.00 uur
in de Schop
15 september van 09.30 tot 12.30 uur
bij de Schop

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

Mantra’s en meditaties bij de
wereldboom
In de zomermaanden kun je een
aantal keren op zaterdagmiddag
heerlijk buiten, op de boomvlonder
onder de prachtige eeuwenoude
plataan, samen mantra’s chanten
uit verschillende tradities, soms
in combinatie met een meditatie.
De klank/vibratie, het ritme en het
herhalen van mantra’s, alsook de
serene energie bij de Wereldboom,
helpen om onze gedachtestroom tot
rust te brengen en zo ontstaat ruimte om ons bewustzijn te ontdekken.
De mantra’s worden begeleid met
een Indiaas harmonium en er zijn
wat kleine-percussie instrumenten
voor wie mee wil klinken.
Het is bij de wereldboom op het
Wasventerrein van 15:00 tot 16:30
uur. Er wordt geen entree gevraagd
maar een donatie is van harte
welkom. Neem een yogamat of
zitkussentje en een flesje water mee
en trek iets gemakkelijks aan.
 Meld je s.v.p. aan via ajacan4@
gmail.com als je wilt komen.
Bij regen of slecht weer kan de bijeenkomst vanwege de instrumenten niet doorgaan. In dat geval
krijg je bericht.
Volgende bijeenkomsten zijn

Mediteren bij de wereldboom

27 oktober op de Overloop van de
Wasvenboerderij. De opening is op
zaterdag 1 september om 14:00
Effenaar ’t Wasven
uur. Nog tot en met zaterdag 25
De samenwerking tussen het
augustus is de expositie van schilWasven en de Effenaar is inmiddels derijen van Jan Vlemmix te zien op
traditie. In ons betoverende stukje
de Overloop van de WasvenboerEindhoven zorgen we voor een extra derij tijdens openingstijden van de
dosis geluk. Op nog 2 zomerse
Gasterij.
zondagen in juli en augustus kun je
genieten van fijne muziek, speciale Bakmiddag voor kinderen:
biertjes en fruitsappen en het beste Kom er maar bij ...
eten uit de keuken van het Wasven. Elke tweede woensdag van de
Wij zorgen voor de fijne muziek en maand kunnen kinderen onder
het lekkere eten en drinken, jullie
leiding van de Wasvenbakkers zelf
voor de fijne sfeer. Dus stop je voet- iets lekkers bakken op het Wasven.
jes in je flip flops en hop: Effenaar
De bakmiddag is voor kinderen van
’t Wasven.
6 tot 10 jaar. Naast de bakkers zijn
De line-up van zondag 29 juli:
er altijd meerdere vrijwilligsters
Portland, Charley Crockett en Peter aanwezig om de kinderen te begeJ. Birch.
leiden. Op woensdag 12 september
 We beginnen om 15:00 uuur en gaan we heerlijke baksels maken
de toegang is gratis. De volgende met honing. Tussen het bakken
editie van Effenaar ’t Wasven is op door is er ’bijles’ en leer je van alles
over bijen.
26 augustus
Expositie schilderijen van Frans
van Eijk
Frans van Eijk schildert als amateurschilder sinds 2009. De voorkeur van Frans gaat uit naar natuur,
landschappen en vogels, maar
uitstapjes naar het abstracte of portretten zijn hem niet vreemd. Zijn
inspiratie komt voor een groot deel
Bij de bloem
voort uit het vele rondreizen. Soms
dringt zich ook gewoon iets op en
Wil je meedoen? Schrijf je dan
Frans combineert dan het liefst
van tevoren in door een mailtje
zodat er een uniek stuk ontstaat.
met je naam en telefoonnummer
Frans schildert ook in opdracht.
te sturen naar winkel@wasven.
De expositie is te zien van zaterdag nl. Inschrijven kan tot 18.00 uur
1 september tot en met zondag
op de zondag voor de bakmiddag.
Als er een plaatsje voor je is, krijg
je een bevestiging per mail. We
vragen je deze bevestiging mee te
brengen naar de bakmiddag. Omdat
er maar voor 20 kinderen plaats is,
is het belangrijk dat je bent aangemeld. Als je geen bevestiging hebt
gehad of niet bent aangemeld, kun
je helaas niet deelnemen aan de
bakmiddag! Ben je wél ingeschreven
maar kun je per ongeluk niet naar
 epland op zaterdag 25 augustus
g
en 22 september.

de bakmiddag komen, laat ons dat
even weten op telefoonnummer
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.

De Wasven zorgwerkgroep organiseert thema-ochtenden en -avonden
voor kwetsbare doelgroepen met
aandacht voor natuurbeleving en de
voedselketen. De activiteiten vinden
plaats rondom de Wasvenboerderij
onder de noemer ’Maak het mee @
Wasven’.
De bloemetjes buiten zetten.
Activiteit voor mensen met een
verstandelijke beperking
18-35 jaar: 12 september,
19.00 uur in De Schop
35+ jaar: 19 september,
19.00 uur in De Schop
Meer informatie kunt u vinden op
de site van het Wasven.

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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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

verenigingen Aan het woord
Scoutdoor 2018

groepje naar het volgende vliegtuig. Maar deze keer ging de reis
Ik ben Merijn Hendriks en ik heb
niet zo goed… we waren gecrasht.
meegedaan aan Scoutdoor 2018 bij Vliegensvlug pakte je je spullen en
Scouting Doornakkers. Scoutdoor is vluchtte je samen met je groepje uit
een survivalweekend dat Scouting
het vliegtuig. De staf wachtte ons op
Doornakkers elke 2 á 3 jaar organi- bij de crashsight en daar begon het
seert. En dit jaar was het thema van eerste spel. Samen met je groepje
het weekend ’vliegtuigcrash’.
moest je codes vinden om kistjes
Een week voor het weekend kregen open te maken. In die kistjes lagen
we de groepjes te horen waarmee
hulpmiddelen die je gebruiken
je het weekend moest overleven.
kon om je weekend makkelijker te
Er waren Survivalgroepen die een
maken, er lagen spullen in als extra
insigne konden winnen en je had de touw, lucifers, aanmaakblokjes en
Sikh-groepen die eigenlijk aan eer
andere handige hulpmiddelen. Na
konden winnen. Toen het eindehet kleine spel kreeg je van de staf
lijk tijd was voor de reis moesten
een doos met alles wat je nodig zou
we eerst door de douane van de
hebben voor het weekend, het was
vliegtuigmaatschappij Doornakkers. gevuld met zeil, touw, firestick, leIedereen werd gecheckt of ze geen
gerrantsoenen en meer. We kregen
onzinnige spullen bij zich hadden,
ook een envelop met een telefoon en
als je wel iets onzinnigs bij je had
oplader mee. Op de envelop stonden
werd het afgepakt en kon je het na
graden waarmee je met je kompas
het weekend ophalen. Wanneer je
je kampplek kon vinden, dit was
groepje gecheckt was moest je plaats afgezet met lint en een lichtje van
nemen in het vliegtuig die ze zelf
je eigen kleur. Op het kampement
hadden gecreëerd. Gelukkig ging de lag al een stookton klaar die je kon
reis goed en waren we nog niet gegebruiken om eten klaar te maken
crasht. We moesten overstappen en voor de volgenden dag. Op het
werden met de auto verder gebracht kampement aangekomen begonnen
naar België. Eenmaal de bestemwe met het maken van een tent, die
ming bereikt te hebben moest je
was in een mum van tijd opgezet en
je bagage pakken en liep je met je
het zag er goed uit. Na het opbou-

wen gingen we een avondspel doen,
waarbij je samen met je groepje een
inlichting (blauwe breaklight) moest
stelen, hierbij kon je afgeschenen
worden en moest je stelen weer
opnieuw proberen. Als je dit gedaan
had moest je terug naar je kampement en kon je gaan slapen.
De volgende dag werd je wakker
gemaakt door de staf om 06.30 uur
en moest je in een uur je kampement afbreken en ontbijten. Daarna
moest je groepje paraat staan om
opdrachten te doen. De tijd en locatie van de opdrachten kreeg je via
de telefoon geappt. In totaal deed
je door de dag heen 4 á 5 opdrachten waarbij je hulpmiddelen kon
winnen om een nieuwe slaapplek
te maken. De opdrachten die ons
groepje gedaan had waren: water
zuiveren, overlevingsopdracht met
eten, belangrijke keuzes en handige
overlevingsspullen verzamelen.
De slaapplek was deze keer geen
tent maar een hut. Samen met je
groepje kon je heel de dag door je
hut bouwen waarin je uiteindelijk
moest overnachten. Het avondspel van deze dag was een ander
afschijnspel, je moest samen met
je groepje op het kampement van
de staf spullen stelen zonder dat je
gezien werd. Als je wel gezien werd
ging je naar de gevangenistent,
je groepje kon je weer uit de tent
bevrijden of je ging ongezien ontsnappen. Wanneer je een voorwerp
gevonden had moest je dit terugbrengen naar een auto met aanhanger. De stafleden liepen in vaste
patronen over het terrein dus je
kon timen wanneer je ging lopen of
verstoppen. In de laatste 5 minuten
van het spel ging er een groot licht
aan waardoor het nog moeilijker
werd om niet gezien te worden.
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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

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

Het was ons groepje uiteindelijk
gelukt om 3 van de 4 voorwerpen
te verzamelen. Toen de tijd om was
moest je verzamelen bij de aanhanger en moest je met je groepje erin
gaan liggen en werd je weggereden
naar een andere locatie. 50 meter
verder moest je weer uitstappen en
moest je naar je kampement gaan
en kon je beginnen met de nachtrust.
Op de laatste dag werd je pas om
9.00 uur wakker gemaakt, dus
lekker uitgeslapen na een drukke
dag. Binnen een uur moest je weer
afbreken en klaarstaan voor een
nieuw spel. Deze keer werden de
Survivalgroepen opgejaagd door de
Sikh, de Sikh-groepen schoten met
nat crêpepapier d.m.v. pvc-buizen.
De Survivalgroepen moesten in totaal
6 vaccinaties(stickers) verzamelen.
Zodra ze deze verzameld hadden
moesten ze naar de centrale post
en vervolgens daar op de rode knop
drukken, zodat voor die persoon het
spel klaar was. Na het spel gingen
we terug naar het kampement om
daar te lunchen; we moesten even
wachten voor de uitslag en hebben in
die tussentijd het terrein opgeruimd.

Daarna kregen we eindelijk de uitslag willen helpen om het te organiseren.
te horen en dat was nog spannender
dan het zaterdagavond programma,
want wie had er nou het Scoutdoor
weekend gewonnen. Uiteindelijk
werd bekend dat ik gewonnen had.
Ik kreeg van de staf dus niet alleen
een insigne voor op mijn blouse,
Contact
maar ook een trofee voor op de
Blokhut de Wierde (pyramide),
plank. Scoutdoor is altijd een leuke
Urkhovenseweg 27, Eindhoven
ervaring en het wordt nog mooier als
Telefoon: 06 - 53 99 33 85
je hoort dat je gewonnen hebt.
(op zaterdagen tussen 10 en 6 uur
Over 2 á 3 jaar zal Scoutdoor weer
plaatsvinden, maar i.p.v. meedoen aan
het weekend zou ik dan graag mee

naar 040 - 281 12 75)
Email: info@doornakkers.com
Internet: doornakkers.com

Uitnodiging Roosevelt-diner 2018
Vanwege het succes afgelopen jaar
met het Roosevelt-diner hebben
we ook dit jaar weer een uniek
Roosevelt-diner georganiseerd
op 16 september 2018. Met de
opbrengst van afgelopen jaar
hebben we veel aanpassingen aan
het gebouw doorgevoerd. Zoals
nieuwe sloten, alarm aangepast en
zo nog een aantal zaken. Dit jaar
staat in het teken van een compleet verzorgde exclusieve reis.
Daar waar de leden en leiding nog
nooit geweest zijn. Bijvoorbeeld
buitenland of een zeilreis. Alles
aangepast voor onze leden met

een lichamelijke beperking. Komt
u ook? Schrijf u dan op tijd in om
zeker te zijn dat u een plaats heeft
in de Karpendonkse Hoeve.
Houdoe en tot 16 september.
Mocht u niet kunnen en toch een
donatie willen geven dan kan dat
altijd.
Vragen of aanmeldingen kan via
kvv@onsnet.nu.
Groet
Ruud van Acquoij
Scouting Roosevelt.
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Sint-Martinusgilde Tongelre
Jeugdgildedag Kring Kempenland
Op de jeugdgildedag bij het SintJorisgilde Bladel behaalde Mike Hilt
voor de derde keer de Lambert van
Schayk-wisseltrofee trommen.
Mike is een fanatiek tamboer en
komt trouw iedere zondagmorgen
onder deskundige begeleiding van
Jacques oefenen in ons clublokaal
van het Martinusgilde in de Bogten.

koning schieten op Zondag
5 augustus bij het St. Martinusgilde
in de Bogten. De Kermiskoning
gaat onder de leden zelf, maar de
Burgerkoning wordt verschoten onder de Tongelrese bevolking. Rond
13.00 uur zal de koffie/ thee wel
klaar staan en na inschrijving kan
er om 14.00 uur de strijd om het
Burgerkoningschap beginnen. Kom
gezellig naar ons mooie natuurgebied in de Bogten en geniet van deze
middag, voor een hapje wordt gezorgd. Het gilde wenst iedereen een
fijne dag en een fijne vakantie toe.

Uitreiking Louis van den Boomen-beker

Mike Hilt met trofee

Louis van den Boomenbeker
Op zondag 15 juli zal bij het SintCatharinagilde de Louis van den

Boomen-trofee verschoten worden.
Louis was de vader van Tonny, die
deze prijs ook uit komt reiken. Deze
wedstrijd wordt jaarlijks verschoten
tussen het Martinusgilde en het
Catharinagilde.
Kom gezellig naar de Catharinahof
om onze gilden aan te moedigen.
De wedstrijd begint rond de klok
van 2 uur.
Kermiskoning en burgerkoning
Een jaarlijks terugkerend evenement. Kermiskoning en Burger

Kermis- en burgerkoning

Dahliaclub St. Martinus
Dahliaclub St. Martinus nodigt alle
Tongelrenaren uit om onze tuin te
bezoeken, deze is weer vol geplant
met verschillende soorten dahlia’s
in exotische kleuren.
Vanaf 7 juli is iedere zaterdag van
10.30 uur tot 12.30 uur onze tuin
open, u bent dan van harte welkom.
U kunt dan samen met een van
onze leden een boeket bloemen samenstellen of een leuk bloemstukje
maken. Tegen een kleine donatie
kunt u uw huiskamer hiermee
opfleuren.
Tot nu toe zijn de weergoden ons
goed gezind, de planten staan er
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zeer mooi bij en we krijgen veel
bloemen. Er wordt door de leden
flink geknopt om zoveel mogelijk
lange bloemstelen te krijgen; in een
vaas zien de dahlia’s er dan prachtig
uit. Bij veel mensen heeft de dahlia
een ouderwets imago, maar op dit
moment zijn ze weer helemaal hip.
Zet een paar dahlia’s in een vaas,
zet er enkele grassoorten, pluimen
of ander groen tussen en u heeft
een prachtige eyecatcher in uw huis.
Op zondag 16 september hebben wij weer een prachtige show
in de Merckthoeve aan de Urkhovenseweg. Noteer deze datum in

uw agenda of op de kalender. De
toegang is gratis.
U kunt dan inspiratie opdoen met
hetgeen u allemaal met bloemen
kunt doen.
Tot gauw op onze tuin aan de
Loostraat. Dahliaclub St. Martinus

*Team Gina*
loopt sponsorloop MS Motion

Gina Makken

Over de ziekte Multiple Sclerose (MS) is nog veel onbekend. Zo
weten we nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe we het
kunnen genezen. Het Nationaal MS
Fonds strijdt voor een beter leven
voor mensen met MS. We financieren praktisch wetenschappelijk
onderzoek naar betere behandelmethoden én naar de uiteindelijke
genezing van MS en geven voorlichting op dit gebied. We willen

een steunpunt en coach zijn voor
mensen met MS en hun directe
familie en vrienden. We ontvangen
geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. MS
Motion is het jaarlijks terugkerende
hardloop- en wandelevenement van
het Nationaal MS Fonds waarbij
geld opgehaald wordt voor de nog
ongeneeslijke ziekte MS. Dit jaar
wordt dit evenement voor de vijfde
keer gehouden.
Gina Makken, woonachtig in de
Muschberg, kreeg in 2003 na veel
onderzoeken de diagnose MS. In
2017 heeft zij voor de eerste keer
meegedaan aan MS Motion en
dit jaar wil zij op 9 september in
Soesterberg weer van de partij zijn.
Hierbij haar verhaal.
„*Team Gina* is vorig jaar ontstaan
doordat ik (Gina), MS-patiënte sinds
2003, het idee oppakte om mee te
doen aan MS Motion, hét hardloopen wandelevenement van het Nationaal MS Fonds. Hardlopen gaat niet
meer maar wandelen wel! Ik koos
voor de grootste uitdaging voor mij

en dat was én is de 10 kilometer
wandeling. Ook in het jubileumjaar
van MS Motion (5 jaar) en mijn
eigen ’jubileumjaar’ (15 jaar MS) ga
ik weer de ’#10kmchallenge aan.’
Kijk op www.dagenvanhetjaar.nl/
msmotion als je mee wilt lopen
of haar wilt sponsoren. Via deze
website vind je alle informatie over
de sponsorloop, MS Motion in het
algemeen, het ontstaan van MS en
over de deelnemende teams waarvan *Team Gina* er dus een van is.
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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

politie Update
Politie en veiligheid

opleidingen gedaan en zijn er twee wijkacties geweest.
Op dinsdag 12 juni jl. was de derde en laatste wijkactie
van onze buurthelden. Samen met politie, Eindhoven
sportief, Dynamo jeugdwerk en buurtpreventie hield de
politie op aanwijzingen van buurthelden twee verdachten aan! Dankzij buurthelden is onze wijk afgelopen
maanden weer een stukje veiliger geworden!

Het dievengilde
Binnenkort zal de zomervakantie aanvangen. Sommigen blijven thuis, sommigen zullen heerlijk op vakantie
gaan om de batterij op te gaan laden. Let wel op! Het
Na een lange periode waarin we verstoken bleven van
dievengilde heeft geen vakantie! Zorg dat u onbezorgd
inbraken, moesten we er in de wijken ’t Hofke en Gees- op vakantie kunt gaan en dat alles thuis goed is achtenberg toch weer aan geloven.
tergelaten, 90% van de diefstallen uit woningen wordt
In een periode van anderhalve week werd in de maand gepleegd door gelegenheidsinbrekers.
mei in drie kapperszaken en bij De Bloemenkas ingeGelegenheidsinbrekers maken gebruik van openstaanbroken. In alle zaken werd de kassalade weggenomen, de ramen en deuren en/of slecht hang- en sluitwerk.
nadat eerst de toegang tot de winkel was geforceerd.
Gelukkig konden we al vrij snel twee verdachten
Een dief wil maar één ding: snel en ongezien weer weg.
aanhouden. Door de verdachten werden de inbraken
bekend en zij zullen zich binnenkort moeten verantEnkele tips:
woorden voor de rechter.
• Sluit ramen en deuren, doe ze op slot
• Haal de sleutels uit de sloten
Verder zijn er een aantal verkeerscontroles gehouden
• Draai de voordeur op het nachtslot
door het handhavingsteam verkeer van de politie op de • Zorg dat een dief niet kan in- of opklimmen. Zet ladEisenhowerlaan/Wolvendijk. Hierbij zijn diverse verbaders, kliko’s en ander klimmateriaal in de berging
len gevallen voor het rijden onder invloed!!
• Zorg voor een goede buitenverlichting
Alcohol en verkeer gaan niet samen!! Glaasje op laat je • Verlicht kamers op wisselende tijden, met tijdscharijden!
kelaars
• Laat gordijnen open, tenzij u ze ook dicht doet als u
Wat ons ook is opgevallen is dat er de laatste maanden
thuis bent
enkele weggebruikers zijn aangehouden voor het rijden • Laat niet via voicemail of social media weten dat u
zonder rijbewijs!! Verkeer is geen spelletje!! Mocht je
weg bent
signalen krijgen van personen die rijden zonder rijbe• Laat regelmatig de post weghalen (uit het zicht wegwijs of met een glaasje op dan willen wij dat erg graag
leggen!)
weten.
• Laat eens een avond een koffiekopje op tafel staan, de
Deze personen zullen door politie, RDW en het Openkrant open liggen.
baar Ministerie (OM) hard worden aangepakt!
Verder willen wij nog een compliment maken aan alle
buurtpreventen in de wijken Geestenberg en ’t Hofke.
Belangeloos en vrijwillig zetten zij zich in om uw wijk
veiliger en leefbaarder te maken.
Vanaf januari tot en met juni hebben kinderen van
basisschool de Boog en ’t Karregat het project buurtInmiddels heeft de samenwerking tussen buurtprehelden vormgegeven. Wat een leuke en enthousiaste
ventie en politie binnen ’t Hofke en Geestenberg al
groep kinderen zat er bij buurthelden. Zoals eerder te
lezen in Rond ’t Hofke hebben zij allerlei workshops en een aantal successen opgeleverd. Verdachten konden

Buurthelden!
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SALTO-school ´t Karregat biedt:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

et een

De school m

e kinderen
plus voor all

in de wijk!

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

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

worden aangehouden onder andere
dankzij de oplettendheid en informatie van buurtpreventen.
Sinds de aanwezigheid van buurtpreventie is het aantal incidenten in
beide wijken aanzienlijk gedaald.
Wilt u zelf ook buurtprevent
worden? Dat is uiteraard mogelijk.
Meld u aan bij een van de buurt
preventieteams in uw wijk!
Iedereen een hele fijne
vakantie gewenst

Ronald van den Heuvel
Wijkagent ’t Hofke

Joost Verhoeven
wijkagent Geestenberg

Spreekuur/contact wijkagent
Wilt u contact met de wijkagent? Iedere 1e maandag van de maand is er
spreekuur in ’t Oude Raadhuis tussen 18:30-19:00 uur.
Daarnaast kunt u de nieuwe wijkagenten bereiken via:
Ronald van de Heuvel 0900-8844 of via ronald.van.den.heuvel@politie.nl

de Tongelrese
Keuken
Een heerlijk voorgerecht of basis voor een lunch.

Basilicumsoep met kerrieroom en zalm
Voor 4 personen
* 1 eetlepel olijfolie
* 3 lente-/bosuitjes in ringetjes gesneden
* 2 aardappels (ca. 100 gram) geschild en in blokjes
* 700 ml kippenbouillon (uit potje of van tablet)
* 2 eetlepels gehakte basilicumblaadjes
* 2 eetlepels groene pesto
* 125 ml. crème fraîche
* 1 theelepel Indiase currypasta
* 100 gram gerookte zalm in smalle reepjes**
** TIP: v ervang de gerookte zalm door gerookte
kipfilet.

4 Verwarm de ovengrill voor en klop de crème fraîche
met de currypasta wat lobbig.
5 Schenk de soep in 4 ovenvaste kommen. Schep de
kerrieroom op de soep.
6 Zet de kommen 1-2 minuten onder de grill zodat de
room licht kleurt.
7 Verdeel de zalmreepjes over de soep en serveer direct
uit.

Bereiding
1 Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit hierin de
aardappels en bosui 2 minuten.
2 Giet de bouillon erbij en laat 10 minuten zachtjes
Eet smakelijk en wij wensen jullie een fijne en zonnige
koken.
3 Voeg de basilicum en groene pesto toe en pureer alles vakantie.
Clasine en Jack
tot een licht gebonden soep.
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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

Het projectkoor Werk in Uitvoering
Het Projectkoor Werk in Uitvoering is bezig met de voorbereidingen van de musical ’De Laatste
Dans’, die in oktober en november
zal worden uitgevoerd in Pand P.
Straattheaterdag
De meeste voorbereidingen voor
het stuk vinden plaats op maandagavond, tijdens de repetitie. Daarnaast hebben we af en toe ook op
een andere dag een extra repetitie.
Zo stond zondag 10 juni als Straattheaterdag in de agenda van de
koorleden ’met tekst’ genoteerd.
’Wat moeten we ons daarbij
voorstellen?’, was voor iedereen de
vraag. We begonnen met lezen van
de 2e akte, om daarna in groepjes
naar ’Het Wasven’ te gaan.
De groepjes bestonden uit toneelgezinnen.
De bedoeling was om op het terrein

Theo, ook een koorlid. Showmaster
jasje aan, het was alsof het zijn dagelijkse werk was. Er waren zoveel
van ’Het Wasven’ een uur te doen
aanvragen voor liedjes, dat het niet
alsof je je toneelpersonage was.
meeviel om iedereen, die graag
Het grappige was dat het eerst nog
wilde optreden, aan bod te laten
wat onwennig oogde, maar dat we
al vrij snel op ’echte’ families leken. komen. Maar uiteindelijk is dit wel
gelukt. We zagen combinaties die
we nooit eerder gezien hebben, geGeweldige karaoke-avond
legenheidsduo’s en groepen zangers
Om deze voorstelling te realien zangeressen, van alle leeftijden.
seren, is geld nodig. Een van de
Het leuke was, dat degenen die niet
evenementen die is georganiseerd
achter de microfoon stonden, zeker
om geld binnen te halen was een
zoveel lol hadden als degene die
karaoke-avond. Die vond plaats op
zaterdag 16 juni in het gebouw van aan het zingen was. Al vroeg op de
Handboogvereniging ’Aan de meet’. avond werd de polonaise ingezet en
wie daar niet aan meedeed was zelf
De avond was een enorm succes.
aan het meezingen of -dansen.
Er waren zo’n 70 zangliefhebbers
Er waren lekkere hapjes en drankjes
op afgekomen. Om 20.00 uur ging
het los. De man achter de knoppen te koop, de organisatie had aan alles
gedacht.
was Johan, een van de hoofdrolKortom, een geweldige avond, een
spelers van de musical. Maar van
groot succes voor de activiteitenkaraoke heeft hij ook verstand.
commissie en zeker voor herhaling
De avond werd op een onvergetelijke manier aan elkaar gepraat door vatbaar!

Een geslaagde straattheaterdag

Geweldige karaoke-avond

Speciale uitgave Wijkblad Rond ’t Hofke over d’n Hoek
De afgelopen 6 maanden hebben wij in ons Wijkblad
geschreven over de geschiedenis van d’n Hoek.
Mooie interessante verhalen, verteld door de mensen
die op de hoek van ’t Hofke en de Muschbergweg
hebben gewoond en gewerkt.
Deze verhalen en foto’s over de nieuwbouw op deze
hoek worden in een speciale uitgave van ons wijkblad
gebundeld.
Heeft u interesse in deze uitgave, dan kunt u zich
hiervoor met uw volledig adres, opgeven via het

mailadres van ons secretariaat:
rondhethofke@gmail.com of op het telefoonnummer
van de redactie: 040-281 61 86 (Jan Swinkels).
Om de kosten zo laag mogelijk te houden vragen wij
hiervoor een bijdrage van 3 euro.
Dit bedrag kunt u overmaken op ons rekeningnummer bij de Rabobank NL07RABO0178225983.
Wij zorgen er dan voor dat deze speciale uitgave,
die medio oktober/november uitkomt, bij u wordt
bezorgd.
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accordeon
azijnfles
belanghebbend
boerderij
casino
cinema
conto
dompelen
eerbewijs
eersterangs
eitand
forfaitair

greppel
hoefijzer
ideeengoed
impuls
kandidaat
kersenpit
kleurshampoo
klimgeit
lodderig
maker
meelij
menen

modern
moussaka
nablijven
nawee
nietes
ondergeschikt
onontbeerlijk
opvangcentrum
pegel
raamkant
receptie
reclame

rente
roemrijk
stormen
tegenkomen
toelating
treffen
tuinen
tweestemmig
vanillesuiker
verduidelijken
verslechteren
zeedijk

De overgebleven letters vormen een PLAATS IN ZUID-HOLLAND
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 augustus
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: Appelscha
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Annemie Waterman
p.a. Ceramlaan 4
Eindhoven
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ’t Hofke, Ans Verheijen neemt contact
met u op om de prijs te overhandigen.

Yoga voor ontspanning, balans,
herstel en nieuwe energie.
Gratis introductieles
ontspanningsyoga,
dinsdag 28 augustus om 10.45 uur
of kies 3 kennismakingslessen
voor €28,50

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

