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Als de zomertijd voorbij is beginnen we serieus aan de winter te denken. De klok is een uur teruggezet en het begint
al vroeger donker te worden. De warme jas, de sjaal en de
handschoenen worden tevoorschijn gehaald. Op de fiets
trap je wat harder door om een beetje warm te blijven. De
fietsverlichting moet nu echt wel op orde zijn. Een zakdoek
in je jaszak voor de natte neus is geen overbodige luxe. Na
zo’n frisse fietstocht is het heerlijk om je warme huis binnen te stappen. Lekker je pantoffels aantrekken en met je
handen om een kopje thee bij de kachel gaan zitten. Wij
boffen in Nederland met de seizoenen, want ze hebben ieder hun eigen bekoring.
De warmte kunnen we ook terugvinden bij de diverse activiteiten die aangekondigd staan in het novembernummer.
• De Kerstmarkt die voor het tweede jaar plaatsvindt bij
de Wasvenboerderij. Misschien heeft u ook zin om een
kraam te huren!
• Een hartverwarmend Kerstconcert bijwonen in de Martinuskerk.
• In het knusse theater van Arno Huibers genieten van
een mooie Kerstvoorstelling.
• De jaarlijkse tentoonstelling van fotoclub ’t Karregat in
de (warme) kas van hovenier Soontiens.
• Lees over de Dutch Design Week op de sfeervolle locatie
sektie C aan de Daalakkersweg.
• Het Catharinagilde heeft een diamanten gildebroeder in
haar midden.
Het enthousiaste Fittherteam liep de estafette marathon
met succes.
Er staat weer genoeg te lezen in deze Rond ’t Hofke. Nestel
je op de bank en geniet van de mooie artikelen in ons wijkblad.

Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is
bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of
iets dergelijks te schrijven.

Hallo beste luitjes,
In de vorige uitgave van "Rond 't Hofke", heeft u
kunnen lezen dat de Wisselpen aan mij: "E. Staupe" zou worden doorgegeven. Sommigen kennen
mij echter beter als Meeke (Staupe), maar voor
diegenen die mij helemaal niet kennen wil ik me
graag voorstellen en mijn verhaal vertellen over
hoe ik uiteindelijk hier in Tongelre terecht kwam.

Eind 1958 kwam onze familie, die bestond uit mijn
ouders, twee zussen en een broer, met de M.S.
Waterman in Nederland aan vanuit Indonesië. Het
was midden in de winter. We hadden het verschrikkelijk koud. De kou en sneeuw die ik voor het eerst
in mijn leven zag, zullen mij altijd bij blijven. Gelukkig kregen we van de Nederlandse mensen wat
warme(re) kleding die wij dankbaar over onze eigen kleren aantrokken.
En ondanks dat ik nog maar klein was, zal ik ook
nooit vergeten de blik van een zekere angst (of
was het hoop) in de ogen van mijn ouders over wat
er nu verder met ons zou gaan gebeuren.
Maar aangezien er al vele boeken zijn geschreven
over deze periode en de Indische families, zal ik u
verdere verhalen hierover besparen.
Helaas zijn hierover minder verhalen "verteld", omdat het gezegde : "Spreken is zilver en zwijgen is
Indisch ..." erg heerste (en soms nú nog) binnen
de Indische gemeenschap. Ik kan dit soms wel begrijpen maar ben er zelf beslist geen voorstandster
van!
Toch vind ik het nog steeds tot op de dag van vandaag heel- heel erg dapper van pappa en mamma
dat zij de beslissing hebben genomen om de oversteek naar Nederland te maken voor een betere
toekomst en ben hen hier nog altijd dankbaar voor.

Na aankomst in Rotterdam reden we met de bus
richting onze eerste adres in Nederland: een pension in Vlierden (vlakbij Deurne).
Na ongeveer een verblijf van bijna een jaar in het
pension, verhuisden wij naar ons eerste huis in
Helmond. Eerst mocht ik een paar maanden
"meedraaien" in de kleuterklas, later in dat jaar
ben ik voor het eerst naar de lagere school gegaan.
Ik heb wel aardige herinneringen aan deze schooltijd met uitzondering van de straffen die ik kreeg
van de nonnen: overblijven na schooltijd.
Om de zoveel tijd moest ik namelijk "klaar-overen"
met een jongen, die zichzelf erg dapper en stoer
vond om mij uit te schelden voor "pinda". En ondanks mijn waarschuwingen ging hij toch gewoon
door. Dus elke keer als het stoere ventje weer zijn
mond open deed, mepte ik hem met mijn klaarover bordje waar ik hem maar raken kon.
Ik kan u verzekeren dat dat meppen van mij uit
het onderste van mijn tenen kwam! Dit ging zo
door tot de 4e klas.
Mijn ouders bleven zeggen dat "schelden geen pijn
doet" en ik niet moest luisteren, maar het meppen
gaf mij toch méér voldoening, dus accepteerde ik
de straf zonder morren.
Na de lagere school ben ik naar de ULO gegaan.
Ook hier hadden we gesplitste scholen, maar het
jaar nadat ik mijn diploma had behaald, werden de
M/ULO's gemengd (had ik weer ...!!).
In dié tijd begonnen ook de "Indo" rock-bandjes als
paddenstoelen uit de grond te schieten. Ik vond
het heerlijk om te jiven op deze muziek.
Maar ik baalde wel dat ik als jongste niet altijd mee
mocht met mijn zussen die gingen dansen bij Sinta
in Eindhoven. Aangezien we altijd de laatste trein
naar Helmond moesten nemen, probeerde ik net
als mijn zussen een jongen te versieren die een
auto had. Ja, geen schijn van kans had ik, wie wilde nou zo'n snotneus?? Ik sloeg hooguit een jongen aan de haak met een brommer of fiets die ook
nog eens in Eindhoven woonde, dus daar had ik
ook niet veel aan, toch? Naast de rock-’n-roll muziek heb ik mijn hart ook verpand aan soul muziek;
The Supremes- Four Tops- Old good Aretha- Ike en
Tina, etc.etc. Hééééérlijk .........
Nadat ik dacht mijn grote liefde te hebben gevonden bij een Engelse jongen en na vele omzwervingen door onder andere Engeland en het Midden
Oosten, belandde ik na ruim twee jaren weer "thuis
bij pappa". Was toch wel een leuke tijd: lekker
feesten tussen en met de rijke Arabieren (zij zonder en wij met alcohol. Kon niet op!!).
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Weer terug in Nederland
Toen echter het einde in zicht kwam, vond ik het
toch beter om mijn broer op te trommelen om mij
mee te helpen mijn spulletjes terug te verhuizen
naar Nederland.
Tijdens de overtocht Engeland/Nederland stormde
het zó erg dat ik groen/blauw zag; mijn hele lijf
had alle kleuren van de regenboog gezien. Gossie,
wat was ik beroerd!!
Misschien wel mijn straf ("klaar-over" bordje was
toch allang kapot ...??) omdat ik niets tegen mijn
vriend had gezegd. (Dacht zeker dat dit meisje gehoorzaam in Engeland zat, ja- mooi niet dus ...)
Aangezien ik geen slaapplaats had bij terugkomst
uit Engeland, ging ik weer bij pappa in Helmond
wonen (die lieverd, hij blij- ikke blij!!! Kwam ook
wel een beetje omdat pappa de meeste plaats had
in zijn huis). Dit zou nog een paar keer meer gebeuren, pappa bleef blij en ikke ook ........ Dus iedereen weer blij!

kokers, die zich in een frame bevinden. Bij het zijdelings heen en weer bewegen ontstaat een warm
soort geluid. We spelen en zingen zowel Indonesische als Nederlandse liedjes- onze club bestaat uit
25 leden en vaak treden we op in verzorgings- en
bejaardentehuizen. Op 10 november aanstaande
treden we op bij een herdenkingsdienst voor uitgezonden militairen, wat ook altijd een hele emotionele aangelegenheid is. Voor eenieder die interesse heeft in het bijwonen van een oefenavond, u
bent altijd welkom (06-2629.8443). Je hoeft geen
muzieknoten te kunnen lezen (daarom ben ik lid
geworden!). We hebben veel "tantes en ooms" in
onze club- daarom voel ik me hier ook erg
"senang".

Gelukkig kon ik weer gaan werken bij hetzelfde
bedrijf als toen ik naar Engeland vertrok.
En dames en heren, bij dit bedrijf heb ik ook mijn
huidige partner ontmoet, namelijk Piet van Oss.
Voor mij is hij nummer één en dat zegt erg veel bij
mij, maar dat weet 'ie wel.
Toen hij zich meldde bij de balie om te solliciteren
dacht ik al meteen: "nou moe, die ziet er goed
uit!" Ik meteen op mijn hoge soulhakken naar de
personeelschef gesneld en gezegd dat 'ie Piet (had
al meteen zijn naam gespot op zijn sollicitatieformulier) moest aannemen en dat deed hij ook!
Het duurde even voordat we samen gingen wonen
(eerst wat aftasten, toch?!) maar toen we na 5 jaren erachter kwamen dat we elkaar toch wel erg
leuk vonden, hebben we de knoop doorgehakt.
Wij hebben eerst in Woensel gewoond, daarna
even in Gestel en in juli 1983 hebben we ons huis
gekocht aan de Mortierlaan, waar wij momenteel
nog steeds wonen en happy zijn met elkaar.

Ik dank Johnny (de fotograaf) die de Wisselpen
aan mij doorgaf waardoor ik mijn verhaaltje aan u
kon vertellen. Ik vond het heel gezellig dit te doen.
Ik wens u verder allen heel veel liefde- gezondheid
en humor toe in uw leven. Probeer te genieten van
alles en iedereen om u heen.

Nou lieve luitjes; ik kan nog úúúúren doorgaan
met het vertellen van verhaaltjes, maar moet helaas eindigen omdat dit misschien al teveel plaats
inneemt in de uitgave.

Ik weet dat het een cliché is, maar één dag zonder
humor is één dag niet geleefd. Carpe Diém.
Lieve groetjes van Meeke Staupe - amatóóóóó
Ik geef de Wisselpen door aan: Gerard Geurds,
oud internationa(a)l scheidsrechter.

Mijn hobby’s
Verder sport ik ook bij Splendid, wie niet als ik
"Rond 't Hofke" zo lees. Ik vind het een hele leuke,
gemoedelijke, gezellige en sociale sportschool met
Sjonnie (ook al de Wisselpen gehad) als opperhoofd en ik raad iedereen aan om hier te gaan
sporten. (Heb met Sjonnie afgesproken, dat als ik
iets goeds zou schrijven over zijn sportschool, ik
een heel jaar gratis een kopje koffie van hem zou
krijgen; dus Sjonnie Boy ........ bij deze!!)
Elke woensdag- en vrijdagmorgen zit ik ná weer
een sportles met het nodige gekreun en gepuf koffie te drinken met een groepje dames wat ik heel
gezellig maar ook belangrijk vind. Alleen jammer
dat er geen alcohol geschonken mag worden. Likeurtje bij de koffie is ook lekker na inspanning,
toch?!
Verder bespeel ik de "angklung". Dit is een Indonesisch muziekinstrument gemaakt van bamboe.
De angklung bestaat uit twee gestemde bamboeWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 6

Door Kees van Grevenbroek
Als je veel om natuur geeft, noteer je sommige
zaken die belangrijk kunnen zijn voor de statistieken, maar ook leuke natuurmomenten in een
schriftje.
Een paar voorbeelden opgesomd:
Alpenwatersalamanders in het Wasvengebied
In het voorjaar is er een duidelijke paddentrek in
het Wasvengebied. Amfibieën gaan dan naar hun
poelen om te paren met hun soortgenoten. Nu is
het oktober en wederom is er een trek van deze
diertjes maar dan naar hun winterverblijven, om
de koude periode te overbruggen.
4 oktober. Ik vind tijdens een wandeling tegen
middernacht een tiental Alpenwatersalamanders
op de rijbaan drie hebben helaas niet overleefd.
Maar de rest heb ik toch nog over kunnen plaatsen. De beestjes zijn van heel klein tot volwassen
exemplaren, met een mooie oranje/gele onderzijde. Hopen dat ze een veilig plekje vinden voor de
winter. De dag erna nog een gevonden.
Daarna ‘s nachts en overdag met regelmaat gehoord en gespot. Zelfs al een 50-tal gezien op een
grasveldje in Tongelre. Ook leeuweriken op doortrek gezien en gehoord. Meestal hoor je ze goed
maar zie je ze niet in de lucht. Als je de geluiden
kent is het natuurlijk vrij simpel.
10 oktober. Jammer, er ligt een egel dood op de
Celebeslaan. Sneu zó weinig verkeer en nog verongelukken.
14 oktober. Een eerste grote groep sijsjes waargenomen. Ook wintergasten op doortrek naar andere oorden. Onderweg zaadsnoepend van berken
en elzenbomen.

Foto: groenling op rozenbottels

26 oktober. Er zitten verschillende groenlingen op
de rozenbottels bij de voetgangersbrug van de
vlinderbuurt, aan de kant van de Bogten.
26 op 27 oktober. Rond 3 uur ‘s nachts word ik
wakker van een groep ganzen die overvliegt, een
herkenbaar geluid. Is er een koudefront op komst?
28 oktober. `s Morgens om 9 uur jaagt er een
sperwermannetje tussen de bomen. Vogeltjes zoals mezen en roodborstjes slaan alarm, dan weet
je bij voorbaat dat er iets loos is. Bij de Schop van
de boerderij van het Wasven liggen uitwerpselen
van een kerkuil, herkenbaar aan het kalkrijke.
31 oktober. Er vliegt een vleermuisje rond. De
zon is nog net niet onder. Hij vangt nog wat insecten. Als het bijna donker is zie ik hem niet meer.
Het koelt behoorlijk af. De insecten verdwijnen en
dus is de vleermuis ook weer terug in zijn schuilplaats, anders kost het hem te veel energie, want
het is rondvliegen zonder iets te vangen.
Zo zie je maar. Je kunt zo een heel boekwerk vol
schrijven met natuurfeiten.

15 oktober. Ik hoor nog een tjiftjaf zijn deuntje
zingen. Normaal vliegen ze naar het zuiden, maar
soms blijft er wel eens een aantal in Nederland. Of
deze is laat, of denkt: laat ik het maar eens proberen hier en bespaar zo een paar duizend kilometer
vliegen.
18 oktober. Een buizerd in de boomgaard van het
Wasven. Hij zit op een weipaal. Hoe kan het ook
anders.
23 oktober. Er vliegen nog steeds meerdere
vleermuisjes bij elkaar, boven de Bolakker (5
stuks). Elke avond is wel de bosuil te horen in het
Wasvengebied, de Karpen en in de Zeggen.

Muziekvereniging Sorpretivo en Harmonie de
Eendracht nodigen u uit voor ons traditionele
kerstconcert.
Woensdag 19 december om 19.30 uur in de
St. Martinuskerk
Het belooft een avond te worden met een gevarieerd programma. Uiteraard staat er na afloop een
drankje voor u klaar!
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KERSTVAKANTIE MET
'HET MASKERMANNETJE'
in ARNO'S THEATER
Door: Arno Huibers (acteur /
maskers) en Paul van der
Heijden (mooie muziek)
Locatie: Arno's Theater Kalverstraat 11, Eindhoven
Datum: 27, 28, 29, 30 december 2012
Aanvang: 15.00 uur
Leeftijd: familievoorstelling 4+
Verlaagde entreeprijzen ivm 6% btw: Kind t/m
14 jaar 7,50 / Volwassene t/m 113 jaar 12,Na afloop: gratis ranja.
Reserveren: info@arnohuibers.nl of 040-2816483
Verdere informatie: www.arnohuibers.nl
HET MASKERMANNETJE - Arno Huibers / Paul
van der Heijden
Geheimzinnige klanken van instrumenten uit verre
landen doen de voorstelling als een droom beginnen. Tot een mannetje in het kantoorpak van zijn
vader de muziek onderbreekt. Hij wil zijn vader
niet opvolgen als makelaar en wil ontsnappen met
een koffer vol maskers.
In prachtig samenspel met de muziek verandert
het maskermannetje van o.a. straatschoffie tot
danseres tot een reuzenbaby tot nog veel meer.
Uiteindelijk lukt het om te worden wat hij het liefste wil zijn: …clown. Een lekker gekke maar ook
ontroerende voorstelling met subtiele humor, muziek en met mime tot in de perfectie.

Theater en muziek vloeien naadloos in elkaar over,
wat de grote kracht van deze voorstelling is. Met
virtuoos Paul van der Heijden op marimba, percussie en slagwerk maken de kinderen kennis met de
betoverende klanken van de Mexicaanse marimba,
de opzwepende Afrikaanse djembé, de spannende
Zuid- Amerikaanse percussie-instrumenten en de
‘pompende beat’ van het drumstel.
ARNO'S THEATER
Het gezelligste theatertje van Eindhoven is vorig
jaar van buiten helemaal 'opgepimpt'. Het ziet er
prachtig uit.
Via de grote toegangspoort koopt u uw kaartje bij
een heuse Pipowagen. Laat u vervolgens verrassen
door de intimiteit van Arno's Theater waar u dicht
op het speelvlak het spel mee beleeft.

Ondersteuning
problemen

bij

beginnende

geheugen-

De gemeente Eindhoven heeft in samenwerking
met partners drie voorzieningen ontwikkeld voor
mensen met beginnende geheugenproblemen: het
Geheugensteuntje, de Geheugenbieb en de Geheugentelefoon.
Geheugentelefoon
Bij de geheugentelefoon van Welzijn Eindhoven
kunnen ouderen, familie en mantelzorgers terecht
met vragen over geheugenproblemen. Het telefoonnummer van de Geheugentelefoon is: 040 219 37 00.
Geheugensteuntje
Bij het Geheugensteuntje in Vitalis Vonderhof kunnen geïnteresseerde ouderen, mantelzorgers en
professionals informatie krijgen over beginnende
geheugenproblemen en dementie. Ouderen kunnen hier in een gespreksgroep ervaringen uitwisselen en maandelijks worden er themabijeenkomsten
georganiseerd. Het geheugensteuntje is te vinden
in Vitalis Vonderhof, Bernardplaats 1 in Eindhoven.
Het telefoonnummer is: 040-2591491 (bereikbaar
tot 19.00 uur).
Geheugenbieb
De Geheugenbieb is een reizende bibliotheek. Dit
mobiele informatie-, advies- en ondersteuningspunt staat wisselend in de bibliotheekfilialen in
Eindhoven en omgeving. Informatie over de locaties van de geheugenbieb is te vinden op
www.bibliotheekeindhoven.nl.
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OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds maart 2011 heeft de Oud Katholieke Parochie Maria Magdalena een
eigen onderkomen in Woensel, namelijk het voormalige Paulus kerkwijkcentrum aan de Boschdijk.
Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van
Schrift en Gebed;
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.
Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen geen diensten.
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer
06-28176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnummer 024-6221470 of 06-49630170.

Brandwonden Stichting
De jaarlijkse collecte voor de
Brandwonden Stichting in postcode wijk 5641 heeft weer een
geweldig bedrag opgeleverd van € 1.218,53. Deze
opbrengst helpt mee de Stichting haar werk van
meer dan 40 jaar voort te kunnen zetten. Zij richt
zich vooral op 3 aandachtsvelden, n.l.:
•
het voorkomen van brandwonden (voorlichting, rookmelders, blusdekens)
•
het verbeteren van de behandeling door onderzoek (denk o.a. aan de ontsierende littekens en de tientallen operaties)
•
het bevorderen van de psychosociale nazorg
en begeleiding (verwerkingsproblemen van
het vaak traumatische ongeluk).
Om deze redenen bedankt de Brandwonden Stichting dan ook alle collectanten en gulle gevers voor
hun bijdrage en hoopt volgend jaar weer op U te
mogen rekenen.
Namens de Brandwonden Stichting:
Lineke Zandee, collecte-organisator van PC 5641.
Meer informatie kunt U vinden op:
www.brandwondenstichting.nl

Jozua Gemeente Eindhoven
Telefoon: 040-2412231
E-mail: infojozua@gmail.com

De kracht van God werkzaam zien worden in
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00
uur in de dependance van het Oude Raadhuis,
’t Hofke 128. Kinderopvang is aanwezig. U bent
van harte welkom!

Kerkwijkcentrum Tongelre
‘t Hofke 153  5641 AK Eindhoven
T 2811324  F 7872603
Kerkwijkcentrum is geopend op maandag,
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
inloopspreekuur kapelaan Geelen.
http://www.parochietongelre.nl/
parochietongelre@onsneteindhoven.nl
Eucharistievieringen
Zaterdag 19.00 uur (1e en 3e
zaterdag van de maand)

Berckelhof

Zondag 09.30 uur

Theresia, H. Hart,
Gerarduskerk, Martinus

Fotoclub ’t Karregat heeft ook dit jaar weer haar
fototentoonstelling waarbij de leden hun werk van
afgelopen jaar presenteren. Deze tentoonstelling
zal worden gehouden in de kas van Tuincentrum
Soontiëns aan de Urkhovenseweg 570, 5641 KX te
Eindhoven.
De tentoonstelling loopt van zaterdag 17 november tot en met zaterdag 24 november.
Openingstijden:
Op de zaterdagen (17 en 24) van 9.00 uur –
17.00 uur.
Op zondag 18 nov. van 12.00 - 16.00 uur (er is
dan geen verkoop in de kas).
Maandag 19 nov tot en met vrijdag 23 november
van 9.00 - 18.00 uur.
In het weekeinde van 17 en 18 november en op
zaterdag 24 november willen de leden graag een
toelichting geven of praten over hun fotowerk. We
zetten de koffie (of thee) klaar om u te ontvangen. Toegang is gratis.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
⌚
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.
Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen
van 13.15 - 14.45 uur
⌚
Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met koffie en een gezellig praatje.
⌚
Woensdagmiddag
Kaarten van 13.30 - 16.30 uur.
Gezelligheid troef.
⌚
Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee
en goeie buurt.
⌚
Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en de mogelijkheid te kaarten of een ander spel te doen.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Elke dinsdagavond
Dansen voor 50-plussers van 20.00-23.00 uur.
Entree € 1,00


Elke woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.


Elke dag voor- en namiddag
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.


Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur!

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een
overheidsinstantie,
energieleverancier of
andere brieven of formulieren die u niet begrijpt. Mogelijk vanwege een taalprobleem of
vanwege de ambtelijke
taal die gebruikt wordt.
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. De
wijkbrigadier van de politie is ook aanwezig voor
al uw vragen.
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 het Oude Raadhuis waar
u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737.
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.

OPROEP!
De winter staat weer voor de deur en er zijn veel
mensen die geen jassen, truien, schoenen, laarzen,
mutsen of sjaals hebben.
Er is ook vraag naar huishoudelijke artikelen zoals:
bestek, serviesgoed, pannen, beddengoed, hand -en
theedoeken enz. enz. enz.
Gooi niets weg, maar lever het in bij ’t Oude
Raadhuis!
GEVONDEN
Dit jasje is achtergelaten in
‘t Oude Raadhuis!
Diegene van wie dit jasje is
kan mij, Mieke Peters, bellen
op tel. nr. 040-2816419, bgg.
graag een boodschap inspreken op de voicemail.
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JOTA/JOTI SCOUTING DOORNAKKERS

Sint Catharinagilde
Tongelre
‘Diamanten’ gildebroeder bij Sint-Catharinagilde Tongelre
Zondag 25 november 2012 viert het SintCatharinagilde Tongelre weer haar jaarlijkse teerdag. Op deze dag heeft het gilde een ‘diamanten’
gildebroeder in haar midden in de persoon van
Jan Kemps. Hij werd op Catharinadag 1952 geboond*, dus zestig jaar lid! Een jubileum wat aandacht vraagt. Het bestuur van Kring Kempenland
zal hem daarvoor dan ook huldigen.
Ook mogen we een zilveren jubilaris begroeten en
dat is Paul Kemper. Hij is vijfentwintig jaar een
actieve schutter van het gilde. De jubilarissen zal
een receptie worden aangeboden. Tevens vindt er
een installatie plaats van een gildebroeder.
De patronesdag neemt de hele zondag in beslag
en vindt plaats op het Catharinahof, gelegen aan
het Wasvenpad nabij de waterzuivering aan de
Dommel.
Peter van Kuijen, regerend deken.
* Bonen: Als zich een nieuw lid (man of vrouw) zich
aanmeldt dan krijgt deze een proeftijd van ongeveer
een jaar. Alleen op teerdag, 25 november, wordt door
de gildeleden gestemd voor aanname van een gildebroeder of zuster. Dat gaat door middel van stemmen
met witte en zwarte bonen. Één witte boon is vóór en
één zwarte boon tegen. De bonen van de gildebroeders

In het weekend van 19 t/m 21 oktober werd voor de 55ste
keer de JOTA/JOTI gehouden. De JOTA/JOTI (Jamboree
on the Air en Jamboree on the Internet) is een jaarlijks
terugkerend evenement waar wereldwijd heel veel landen
aan deelnemen. Dat weekend stond geheel in het teken
van het contact leggen met andere scoutinggroepen over
de hele wereld. Ook Scouting Doornakkers nam deel aan
dit wereldwijde evenement.
Tijdens iedere JOTA/
JOTI wordt er weer
van alles uit de kast
gehaald om ervoor te
zorgen dat de radioverbindingen zo ver
mogelijk reiken. Zo
ook dit jaar! Voorgaande jaren werd er
weken aan een toren
gewerkt van houten
palen en touw, waar
uiteindelijk de antennes in werden vastgemaakt (zie foto
hiernaast).
Dit jaar waren we erg
modern want de firma jvanbommel-verhuur.nl sponsorde
een hoogwerker. Hiermee was het mogelijk om de antenne 27 meter de lucht in te krijgen. Zo konden de kinderen
een radioverbinding maken met Scouts uit Amerika, Australië en zelfs Rusland.
Meer informatie op www.scoutingdoornakkers.com.

worden in een hoed verzameld en geteld. Het aantal witte
en zwarte bonen bepalen of de kandidaat aangenomen
wordt of niet. Als de nieuwe gildebroeder-/zuster
‘goedgekeurd’ is, wordt deze meteen geïnstalleerd als
volwaardige gildebroeder. Dat gebeurt weer met het afleggen van de eed met de rechterhand op het hoofdvaandel van het gilde.

Oproep foto oktobernummer
Rond ‘t Hofke
Naar aanleiding van onze oproep hebben wij de volgende vraag ontvangen:
“Ik ben Thijs Michiels en ik reageer naar aanleiding
van de oproep in Rond het Hofke van oktober 2012.
Op de foto herken ik mijn moeder, Jans Michiels van
der Aalst met mijn oudste zus Joke Michiels, later Jo
Dielesen Michiels, in het wandelwagentje. De ouders van mijn vader, Jan Michiels, woonden in de
Kuilenstraat. Kan iemand mij vertellen of het klopt?”
Kunt u Thijs Michiels verder helpen, stuur dan een
email naar rondhethofke@planet.nl en wij zullen er
voor zorgen dat uw reactie bij Thijs terecht komt.

Foto: moderne zendmast

GAARNE CONTACT
Wil diegene die in het verleden de
moederklok van de Martinuskerk heeft
gecontroleerd met mij contact opnemen.
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tel:040-2811634

FITTHER ESTAFETTETEA
ESTAFETTETEAM
M TIJDENS MARATHON EINDHOVEN
minder dan een uur op het eerste wisselpunt. Daar
wordt het stokje, in dit geval een armbandje,
overgedragen aan Helma. Voor de afstand van bijna 12 km is iets meer tijd nodig, maar na 1 uur en
10 minuten kan Andrew van start. Ondanks een
opspelende blessure lukt het hem om na 56 minuten onze laatste man Henk weg te sturen die
11,195 km en 51 minuten later finisht! De eindtijd
van team Fitther staat daarmee op 03:55 uur.

Zondagochtend 14 oktober, de dag van Marathon
Eindhoven. Met een team van 4 lopers zijn we
ingeschreven voor het onderdeel Estafettemarathon. Onder de naam Fitther zullen we als team de
fysio- en sportpraktijk vertegenwoordigen tijdens
dit grootse evenement.
Op zaterdag 6 oktober hebben we nog een laatste
gezamenlijke trainingsronde van 10 km gelopen.
Vol vertrouwen kunnen we van start. Tijdens de
laatste week hebben we veel succeswensen en belangstelling gehad van medesporters bij Fitther.
Iedereen bedankt daarvoor!
En nu is het echt zover… Het is nog vroeg en fris
als we ons verzamelen in de fitnessruimte van Fitther. Onze startnummers worden voorzien van telefoonnummer en andere gegevens en op de
prachtige nieuwe shirtjes gespeld. Nog even een
foto en dan vertrekken we richting het centrum.
We zullen als team goed verzorgd worden. Tijdens
de af te leggen 42,195 km worden we namelijk per
fiets vergezeld door Monique of dochter Sarah voor
de nodige support.

Aan het eind van de middag keren we voorzien
van een herinneringsmedaille en een goed gevoel
terug naar de praktijk. Daar krijgen we van Monique nog een mooi boeketje, waarna we ieder huiswaarts gaan.

Namens het estafetteteam dank aan alle supporters langs de route. Het was fijn dat jullie er waren. Mede door jullie was het een mooie dag waaraan we met plezier zullen terugdenken. Maar vooral bedankt aan iedereen van Fysiotherapie Tongelre en Fitther voor deze gelegenheid.

Ruim op tijd meldt onze 1e loper Jitka zich voor de
start om 10.00 uur. Zonder problemen komt zij na

Wij kijken uit naar 13-10-2013 om jullie opnieuw
te mogen vertegenwoordigen.Voor alle deelnemers
uit de wijk aan een van de onderdelen van Marathon Eindhoven: Proficiat met jullie behaalde resultaat!
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Sebastiaan van Roon (199 2), Kro mmenbee md 34.
Telefoon: 244 45 19. Op zoek naar een betrouwbare oppas?
Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent!
Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81. Telefoon: 787 77 80
of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium.
Misschien nog wat jong, maar mij kunt u goed vertrouwen.
Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. Telefoon:
251 82 97 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het stedelijk college Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.

BIJZONDERE NATUURMOM
NATUURMOMENTEN
ENTEN
IN TONGELRE
Er zijn wel eens van die momenten dat je iets heel
bijzonders ziet in de natuur of uw tuin. Wauw,
denk je dan, had ik nu maar een camera, dan zou
ik dit moment vast kunnen leggen. Als je dan toch
toevallig een camera bij de hand hebt, laat je natuurlijk het resultaat, de gemaakte foto`s, graag
aan familie en vrienden zien.
En nu is er dan ook de mogelijkheid je eigen
Tongelrese natuurfoto naar ons toe te sturen:
rondhethofke@planet.nl onder vermelding van bijzonder natuurmoment. Als de foto bijzonder genoeg is zullen wij deze in het wijkblad plaatsen
zodat alle wijkbewoners er van kunnen meegenieten hoe mooi en bijzonder onze Tongelrese natuur
is.
Enkele voorwaarden:
De foto moet in Tongelre gemaakt zijn met de
vermelding van de plek en niet groter dan 10 mb.
Laten we hopen dat uw foto een bijzonder natuurmoment oplevert.

Ik ben Iris van de Vorle (1996), Telefoon: 06-46286116
Ik zit op De Rooi Pannen op vmbo-t en kan altijd oppassen van maandag tot en met vrijdag.
Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle.
Tom Veltman (1997) Floresstraat, Telefoon: 8420435, mobiel 0612033430
Zoekt u een verantwoordelijke én gezellige oppas die kan koken en tot
laat in de avond mag blijven? ie heeft u dan gevonden! (school: Lorentz
Casimir 4 VWO)

MD-CAFÉ EINDHOVEN
Oogarts in MD-café Eindhoven
Dinsdag 27 november is er weer het maandelijkse
MD-café in Ontmoetingscentrum Het Struikske,
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven voor
mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie, ook familie en vrienden zijn welkom. Deze
keer komt drs. R.P.C. Rademaker, oogarts in het
Catharinaziekenhuis Eindhoven. Hij zal spreken
over de laatste stand van zaken op het gebied van
MD. U bent in de gelegenheid om vooraf schriftelijke vragen bij ons in te dienen die de oogarts na
zijn voordracht zal proberen te beantwoorden. In
het MD-café kan men met lotgenoten praten, informatie opdoen en doorgeven alsook ervaringen
uitwisselen. U hoeft zich van te voren niet aan te
melden.

Deze foto is gemaakt door Annie Rovers. Zij
maakte deze foto in haar achtertuin van de kolibrievlinder op de flox. Deze kolibrievlinder is
prachtig om te zien en om te horen; hij zoemt
best wel hard.

Elke laatste dinsdag van de maand van 14.00 tot
16.00 uur (uitgezonderd juli, augustus en december). Zaal open vanaf 13.30 uur.

Groot gezin met kleine kinderen zoekt
“hulp” in de huishouding.

Bent u de volgende met een bijzondere foto? Laten we hopen dat uw foto’s veel bijzondere natuurmomenten opleveren.

Zoekertjes inleveren bij de redactie;
kosten € 2,50 bij vooruitbetaling.

2 x per week 3 uur, verdienste : 10 euro per uur

Inlichtingen bij Ada van Dam, tel: 040-2520650.
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C. Stolwijk: 06-28959061

SECTIE C: DE DUTCH DESIGN WEEK 2012
Voor het tweede jaar deed het kunstenaarscollectief van Sektie C mee aan de DDW. De kunstenaars
hadden voor een mooie presentatie gezorgd. Met veel enthousiasme gaven ze uitleg over hun ontwerpen. Er was een enorme diversiteit aan werkstukken: opgepimpte fietsen, een betonnen auto met een
open haardje, stukjes plastic gerecycled tot breigaren, een stoel als muziekinstrument, een schemerlamp uit een wilgentak, de kaart van Nederland uitgevoerd in oude fietszadels, etc.
In de ateliers werden dit jaar de maaltijden geserveerd. Met veel gevoel voor sfeer waren de eetplekken aangekleed. Elke avond was het “restaurant” volgeboekt. Het eten was er voortreffelijk. Er zijn
veel bezoekers naar Tongelre gekomen. Met ludieke taxi’s kon je je gratis laten vervoeren naar de
verschillende locaties tijdens de DDW.
Ga gerust eens een kijkje nemen bij Sektie C. Je treft er enthousiaste jonge mensen aan die je graag
laten zien waar ze mee bezig zijn. En volgend jaar zeker een rondje maken tijdens de DDW; het is
alleszins de moeite waard.

De geweven bovenzijde van een kruk. Je ziet een 3D effect.

Een mooi vormgegeven plastiek

Een pantoffelbouwpakket.
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Een lamp opgebouwd uit legoblokken.

Kapstok

Markante koppen

Lig-/hangfiets

Een schemerlamp gemaakt uit een tak van een wilgenboom
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Ringen

Tuintip van november: tuinvoeding in het najaar
Door Jeroen Soontiëns
Het is nu tijd om uw tuin voor te bereiden op de winter. U
kunt uw tuin optimaal verzorgen door het gebruik van
een najaarsmeststof. Deze meststoffen zijn rijk aan kalium, dat ervoor zorgt dat uw planten en gazon beter bestand zijn tegen winters weer. Kalium heeft als bijkomend
voordeel dat het de vorming van mos tegen gaat. Door
het gebruik van een najaarsmeststof met kalium speciaal
voor gazons geeft u mos minder kans zich te ontwikkelen.
Door natuurlijke processen verzuurt de bodem van jaar
tot jaar. Grasgroei wordt op te zure grond geremd, waardoor mos meer kans krijgt zich te ontwikkelen. Door kalk
te strooien houdt u de zuurgraad van de bodem op peil
en zorgt u ervoor dat uw gras goed blijft groeien. De
herfst, winter en het vroege voorjaar zijn goede momenten om kalk te strooien.
Ook de siertuin is gebaat bij het strooien van kalk. Door
kalk te strooien in uw siertuin gaat u verzuring van de
bodem tegen. Sommige planten, zoals rododendrons en
heide, groeien juist beter op zure grond. Bij deze planten
strooit u geen kalk. Planten als buxus en lavendel houden
juist van kalkrijke grond. Die kunt u van wat extra kalk
voorzien.
Naast bemesten en kalk strooien kunt u, na de laatste
maaibeurt, uw gazon afstrooien met een fijne compost
voor gazons. Deze compost zorgt voor verbetering van de
bodemstructuur. Daarnaast gaat dit ook mosvorming tegen. Let erop dat u de afgevallen bladeren op uw gazon
eerst weghaalt, voordat u de compost strooit. In de borders kunt u afgevallen bladeren het beste gewoon laten
liggen. Daar zorgen zij voor een extra beschermingslaag
tegen de vorst.

Natuurlijk Doen!:
Evenement vol winterse tuinactiviteiten.
Datum: zaterdag 8 december 2012
Tijd: 11:00 - 16:00 uur
Locatie: Tuincentrum Soontiëns, Urkhovenseweg 570,
Eindhoven
Op zaterdag 8 december van 11:00 – 16:00 uur vindt de
eerste editie van ‘Natuurlijk Doen!’ plaats. Tijdens dit evenement staat de wintertuin centraal. Rondom dit thema
worden verschillende activiteiten georganiseerd. Entree is
gratis.
Tijdens ‘Natuurlijk Doen!’ doet de bezoeker inspiratie en
ideeën op voor de tuin in de winter. Zo zijn er workshops
voor het maken van vogelvoederplankjes, nestkasten en
winterslingers. Daarnaast geven tuincentrummedewerkers
tips voor de aankleding van het winterterras en staan hoveniers klaar om tuinvragen te beantwoorden. Voor de
gelegenheid is het tuincentrum omgetoverd tot een natuurlijk winterparadijs en zijn er warme dranken en soep
verkrijgbaar.
Aanmelden voor de workshops is gewenst en kan via de
website of telefonisch via 040-2811339. Voor deelname
aan de workshops wordt een geringe bijdrage gevraagd
voor de gebruikte materialen.
Meer informatie en aanmelden:
www.tuincentrumsoontiens.nl.
Tuincentrum Soontiëns is meer dan alleen een tuincentrum: via Soontiëns Stadsnatuur zetten wij ons in voor
meer groenbeleving in de stad. Dit doen wij onder andere
door het ondersteunen van lokale initiatieven in wijken en
het vergroenen van bijvoorbeeld schoolpleinen en bedrijventerreinen. Met ‘Natuurlijk Doen!’ willen wij de natuur in
de stadstuin onder de aandacht brengen.
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KLUS CONTACT HELPT KWETSBAREN IN EINDHOVEN
Wekelijks zijn studenten en scholieren op pad
voor Klus Contact van het Rode Kruis Einhoven
e.o. Dit om kwetsbare inwoners uit Eindhoven
zonder netwerk om zich heen en die in een sociaal
isolement terecht zijn gekomen, te helpen met allerlei karweitjes in en rondom het huis. Dit kunnen ook mensen met een beperking zijn of chronisch zieken.
Klus Contact bestaat al een aantal jaren in Eindhoven
en werkt met studenten en scholieren. Het gaat om
een klein team met directe lijnen tussen de hulpvrager en hulpgever. Het doel is om ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen. Het klusje is het
middel, sociaal contact is het doel.
Manon van Bussel, coördinator van Klus Contact
vertelt: “Jaarlijks beantwoorden we zo’n 800 hulpvragen binnen Klus Contact. Hierbij kan worden gedacht aan eenvoudige technische zaken zoals het
vervangen van een kapotte lamp, het gras maaien in
de tuin tot computeruitleg. Of praktische hulp bieden
bij het doen van boodschappen of meegaan naar een
afspraak in het ziekenhuis als ondersteuning. Maar er
zijn ook andere mogelijkheden. Zo komen studenten
ook langs voor een gezellig praatje, om samen een
wandeling te maken, boeken te ruilen bij de bibliotheek of om samen een spelletje te spelen.”

Van Maerlantlyceum vervullen in de vierde klas van
de middelbare school een maatschappelijke stage en
voeren vaak wekelijks incidentele klusjes uit.
Manon vertelt verder: “Eén keer in de 3 weken komen de studenten bij het Rode Kruis om de gang van
zaken door te nemen. Waar zijn ze tegenaan gelopen,
waar is extra hulp nodig. Soms merk je dat ze in het
begin nog zoekende zijn hoe het contact aan te gaan
en iets te kunnen betekenen voor de ander, maar
gaandeweg verandert hun gevoel en ervaren ze dat
het geweldig is om voor de ander het verschil te kunnen maken. Uiteraard ben ik naast de terugkomdag
telefonisch altijd bereikbaar voor hen.”
Wilt u ook graag een bezoekje krijgen of praktische hulp bij bepaalde klussen? Neem contact op
met Manon van Bussel. Tel. 040 - 244 33 11 of email: kluscontacteindhoven@redcross.nl.

Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage voor de daklozen in Eindhoven
Af en toe zal ik nog de overweging doen in de zondagse viering. Zo was ik ook aanwezig op de marathonzondag 14 oktober. Na de viering heb ik een
deurcollecte gehouden voor het Open Huis in de
binnenstad waar we dagelijks tientallen dak- en
thuislozen mogen ontvangen. Heel hartelijk dank
voor de uw gulle bijdrage, die bracht €372,85 op.
Superbedankt.
Wil je meer weten, meehelpen of steunen? Het
Open Huis heeft sinds kort een prachtige eigen
website: http://www.openhuiscathrien.nl.

De studenten uit Eindhoven van de Fontys Hogeschool Sociale Studies en het ROC Zorg en Welzijn,
zetten zich in voor Klus Contact in het kader van hun
beroepsoriënterende stage en komen gemiddeld zo´n
12 weken bij dezelfde persoon. Havo- en vwoleerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum en het

Hebt u de deurcollecte in de kerk gemist (niet iedereen is er elke zondag) en wilt u alsnog bijdragen? U kunt uw gift overmaken op banknummer
198481446 t.n.v. Open Huis Sint Cathrien Eindhoven.
Willem Brok
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MeesterBrein 2012
Op vrijdagavond 12 oktober was het weer zover. In ’t
Oude Raadhuis werd gestreden om de felbegeerde titel
Meesterbrein Tongelre 2012. Het interieur van ’t Oude
Raadhuis was omgetoverd tot een bruin café met aangepaste sfeerverlichting. Er hadden zich 13 teams aangemeld die allemaal hun tafeltje hadden gevonden voordat
om half negen de bel ging voor de eerste ronde. Quizmasters Norbert van Esdonk en Guido de Greef wisselden om beurten bij een nieuwe ronde met vragen van
algemene aard. De moeilijkste ronde bleek die met de
20 vragen over Tongelre op te leveren. Deze waren opgesteld en voorgelezen door de welbekende Tonny van
den Boomen. Hij zat, samen met de voorzitter van
’t Oude Raadhuis Wim van Dijke, in de jury.

Tonny van den Boomen en Wim van Dijke

De winnaar van 2011, team BOHUW, was ook dit jaar
aanwezig om hun titel te verdedigen en de wisselbeker
in bezit te houden. De spanning was te voelen als de
teams moesten beraadslagen over het juiste antwoord.
Vooral in de laatste minuut voordat de antwoordformulieren werden opgehaald. Helaas werd dan ook vaak het
juiste antwoord op het laatste moment doorgestreept en
een fout antwoord ingevuld. Veel aha’s en oh ’s bij het
oplezen van de juiste antwoorden. De sfeer was gezellig, de deelnemers serieus en vastberaden en de alcohol
versterkte het nodige zelfvertrouwen binnen de teams.

Ze hadden leuke namen verzonnen, zoals Ik weet ’t beter, Witte Geit, Witte Mok, Smarties etc.

Aan het einde van de avond was de spanning bijna te
snijden. Er was namelijk sprake van een gedeelde eerste
plaats voor De Sleutelclub en BOHUW met allebei 61
punten. Beide teams moesten nog een laatste, beslissende vraag beantwoorden: ‘In welk jaar werd Adam geboren volgens de Bijbelse tijdsrekening?’ De antwoorden
lagen ver uiteen, van 6000 v.C. tot 2000 v.C. Het antwoord lag daar tussenin (rond 4040 v.C.) en De Sleutelclub zat hier het dichtste bij en werd dus winnaar. BOHUW kreeg de tweede plaats en Smarties belandde met
60 punten op de derde plaats. Champagne en de beker
voor De Sleutelclub en de Troostprijzen voor de nummers 2 en 3. Moet nog vermeld worden dat Witte Geit
de meeste vragen over Tongelre goed had beantwoord.

Het winnende team De Sleutelclub

Er werd nog flink nagekaart, flessen wijn werden uitgedeeld aan de jury, presentatoren, fotografe en barpersoneel. Bedankt allemaal, volgend jaar de volgende Meesterbreinquiz, want het was een succes!
Franka Heesterbeek
Guido de Greef (links) en Norbert van Esdonk (midden)
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Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb
Jitka Beekhuizen
Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre”
Tongelresestraat 483,
5641 AW Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@online.nl
website: www.fysiotherapietongelre.nl of www.fitther.nl

POLYNEUROPATHIE

•

Voorkomen en verschijnselen
Polyneuropathie is een aandoening van de uiteinden van de zenuwen in armen en benen. De verschijnselen bestaan uit gevoelsstoornissen en/of
krachtsvermindering, die in de regel symmetrisch
en meer aan de benen dan aan de armen aanwezig
zijn. Meestal beginnen de verschijnselen in de tenen of voeten.

Snelheid van ontstaan van polyneuropathie
Bij de meeste polyneuropathieën ontstaan de verschijnselen van mild tot ernstige over maanden.
Snel beginnende (acute) en ernstig verlopende vormen van polyneuropathie komen ook voor, maar
deze zijn zeldzamer

Klachten en verschijnselen van gevoelsstoornissen zijn:
• Doof of slapend gevoel, prikkelend of tintelend
gevoel, veranderend gevoel, gevoel op watten
te lopen, strak of gespannen gevoel, onzeker
gevoel bij het lopen of staan, dat toeneemt in
het donker of bij het sluiten van de ogen,
• 'kussentjesgevoel' onder de voeten,
• gevoelloosheid voor pijn of verminderd gevoel
in handen of voeten,
• tintelingen,
• pijnklachten, zoals een brandend
gevoel; pijnscheuten of stekende
pijn kunnen veel hinder bezorgen. Een branderige pijn, voortdurend of vooral bij aanraking.
• vaker struikelen over kleine
voorwerpen op de grond of bij oneffenheden,
• onzeker gevoel bij staan of lopen, dat toeneemt
in het donker of bij het sluiten van de ogen
waardoor steun gezocht moet worden, bijvoorbeeld bij het douchen.
Klachten en verschijnselen van een gestoorde
motoriek zijn:
• Atrofie van de spieren. De spieren verdwijnen
waardoor de armen en benen dunner worden.
• Zwakte van de spieren, meestal aan de voeten.
Je kunt daardoor de voeten niet goed meer op
tillen en niet op de hakken lopen. Men loopt
met 'klapvoeten'.

De kracht in de handen kan minder worden.
Hierdoor krijgt men bijvoorbeeld problemen
met schrijven of knoopjes dichtdoen.

Oorzaken van polyneuropathie
Er zijn heel veel verschillende oorzaken voor een
polyneuropathie, waarvan suikerziekte, overmatig
alcoholgebruik, behandeling met bepaalde medicijnen (met name sommige vormen van chemotherapie), chronische nierziekten of –dialyse, vitaminegebrek en te traag werkende schildklier het meest
voorkomen. Het vaststellen van de oorzaak van
polyneuropathie is belangrijk, omdat door tijdige
behandeling van de onderliggende oorzaak de verschijnselen van de polyneuropathie zoveel mogelijk
beperkt blijven en voor een deel omkeerbaar kunnen zijn.
Behandeling, Oorzaak en Medicatie.
De behandeling van polyneuropathie richt zich
eerst en vooral op de oorzaak. Zo zal de alcoholconsumptie geheel gestaakt moeten worden, indien
er sprake is van een alcoholische neuropathie.
Naast bovenstaande maatregelen zal de patiënt
baat kunnen hebben bij behandeling van de ziekteverschijnselen, waarbij helaas de meest hinderlijke
en pijnlijke paresthesieën (prikkelingen, tintelingen) dikwijls moeilijk te bestrijden of te behandelen zijn. In sommige gevallen brengen medicamenten als vitamines, psychofarmaca of pijnstillers enige uitkomst. In bepaalde gevallen hebben pijnstillers onvoldoende resultaat en worden er antiepileptica of antidepressiva aan toegevoegd. Een
zenuwbeschadiging is veelal onomkeerbaar; een
verdere uitbreiding ervan kan echter meestal wel
worden afgeremd.
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Natuurthema-avond 26 oktober:
Het eetbare bos
Recept van de maand november:
verantwoorde december salade
Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven
De tijd van zomerse
salades ligt inmiddels
ruim achter ons, maar
ook in het najaar en de
winter kun je heerlijke
seizoenssalades eten.
Hieronder volgt een
recept met spitskool en
winterpostelein. De
gemengde paddenstoelen geven het geheel een echt
aards tintje en de katenspek geeft hem pit. Zo’n salade
die ook nog verantwoord is, want van dichtbij en uit
het seizoen, misstaat zelfs niet tijdens de feestdagen.
Want juist in die periode wensen we elkaar toch het
beste?
Ingrediënten: (voor 4 personen)
• 750 g krieltjes in de schil
• 1 spitskool
• 500 g gemengde paddenstoelen
• 2 teentjes knoflook
• 6 eetlepels gedroogde tomaatjes
• 1 eetlepel kerriepoeder
• 8 eetlepels mayonaise
• 200 g biologisch katenspek (bijv. Blije Big)
• 2 el fijn gehakte tijm (vers)
• 1 dl olijfolie
• 1 zakje winterpostelein
• PeZo (peper & zout)
Bereiding:
• Kook de krieltjes in een laagje water gaar in ca. 15
minuten. Laat ze afkoelen en snijd ze daarna doormidden. Snijd de spitskool in reepjes. Maak de
paddenstoelen schoon en snijd ze grof. Snijd de
knoflook en de tomaatjes fijn. Roer de kerrie door
de mayonaise.
• Verhit een koekenpan en bak het katenspek op
hoog vuur 5 minuten, voeg de knoflook, tijm en
paddenstoelen toe en bak op een hoog vuur ca. 5
minuten.
• Zet het vuur lager, voeg de olijfolie, spitskool en
postelein toe. Bak nog 5 minuten en schep regelmatig om.
• Breng op smaak met wat PeZo. Schep de tomaatjes en krieltjes door de lauw warme spitskoolsalade. Verdeel over 4 borden en geef de kerriemayonaise er apart bij.

In het bos is veel te vinden wat eetbaar is voor
dier maar ook voor de mens. Van rozenbottel tot
kastanje en van beukennoot tot braam.

Sommige vruchten waren voor de kinderen duidelijk herkenbaar zoals eikel of dennenappel. Maar
nieuw voor hun zijn de lijsterbes of meidoorn. Dat
is het leuke van de natuur je kunt er altijd iets
van opsteken. En jong geleerd…….
Na het benoemen van al die takken gingen we een
kijkdoos maken met dieren en vogels, zelfs zijn er
heuse vissenkijkdozen gemaakt, waarvan eentje
uiteindelijk van de jury de eerste prijs kreeg. Alle
dozen waren met veel zorg gemaakt en waren
prachtig!

De laatste vrijdag van november gaat het over
diersporen. Daar kun je aan zien of er een dier of
vogel ergens is geweest. Als je sporen vindt, zoals
veren of aangevreten noten, dan moet je die meenemen. Het belooft weer spannend en boeiend te
worden.
De natuurwerkgroep van het Wasven.

Smakelijk!
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Kerstkienen in
’t Oude Raadhuis
Mooi, zo vlak voor Kerstmis.

Bling bling

Op zondagmiddag 16 december houdt de
wijkvereniging voor u een speciale kienmiddag
met veel prijzen, van 14.00 tot
ongeveer 17.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
We spelen over 8 rondes à
€ 0,50 per ronde, dus € 4,00
totaal. Toegang GRATIS.
Wegens verbouwing van het oude raadhuis is
het kienen in de dependance aan ’t Hofke 128.

Kom het beleven!
Vorig jaar hebben wij voor het eerst een kerstmarkt georganiseerd in het kader van het 100 jaar
Oude Raadhuis.
Dit is ons zo goed bevallen dat we ook dit jaar een
kerstmarkt organiseren. Nu in samenwerking met
Groendomein Wasven en Lunetzorg.
Het wordt een kerstmarkt met veel bling-bling en
enthousiaste mensen die u graag willen laten zien
wat zij gemaakt hebben en willen verkopen. Er is
een Kerststal, er zijn volop hapjes en drankjes en
verder ook nog live-optredens, kerstmuziek op het
terrein, verlichte kramen, vuurkorven, tentoonstellingen en presentaties, activiteiten en spelletjes
voor de kinderen.
Wilt u nog een kraam huren dan kan dat. U vindt
meer informatie op www.ouderaadhuis.dse.nl
U kunt zich aanmelden op kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com of bel naar 040 2814228.

Optreden Oma’s aan de Top
Projectkoor op niveau.
Op vrijdagavond 14 december treedt voor u het
projectkoor Oma’s aan de Top op. Zang op hoog
niveau en toch GRATIS TOEGANG.
Wegens verbouwing van het oude raadhuis treden de Oma’s op in de dependance aan ’t Hofke
128. Het optreden van het koor duurt van 19.30
tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Wij zien u graag komen op het terrein van
de Wasvenboerderij op 15 december van
14.00 tot 18.00 uur.
Tot ziens op de kerstmarkt.
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Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

gasterij@wasven.nl
winkel@wasven.nl
natuurwerkgroep@wasven.nl

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Activiteiten in ‘t Wasven
De laatste maanden van het jaar zijn altijd speciaal
bij het Wasven. Dat begint al eind november met
het inmiddels traditionele bezoek van Sinterklaas
en zijn pieten. Ook de kerststal is inmiddels beroemd in Tongelre en daarbuiten. Kom proeven en
genieten van de feestsfeer bij het Wasven!
Sinterklaas: Zwarte pieten
bakken ze bruin!
Natuurthema jeugd:
Sporen in de natuur

24 november, 13.30
uur, De Schop
30 november, 19.00
uur, De Schop

Expositie: Glas en keramiek Vanaf 3 november,
met ‘BlingBling’
Overloop
Bakmiddag:
Brooddeegversieringen

12 december, 13.30
uur, De Schop

Thema-avond Gasterij:
Biologische wijn verdient
een krans.

12 december 19.00
uur, Gasterij

Tuinthema-avond: Moestuinseizoensverlenging
Kerstmarkt i.s.m. het Oude
Raadhuis
Kerststal
Feestdagen bij de Wasvenboerderij

20 december, 19.00
uur, De Schop
15 december, 14.00
-18.00 uur
Vanaf 12 december,
De Schop
De hele maand december

Zwarte pieten bakken ze bruin!
Kom jij ook op 24 november naar Sinterklaas als
hij de Wasvenboerderij
bezoekt samen met
zijn pieten? Er is
weer van alles te
doen, zoals: zelf
speculaas of pepernoten
bakken, acrobatiek
met
pakjes,
voorlezen, met Sinterklaas en de pieten op de foto,
maak je eigen Sint of Piet en dansen en rappen
met de pieten. Kortom: heel veel leuke dingen voor
jou! Dus kom ook!
Het is voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De kosten
zijn € 2,00. Je kunt je inschrijven vanaf 13.00 uur
want om 13.30 uur gaan de pieten (en dat zijn er
heel veel dit jaar) van start!

Natuurthema-jeugd: Sporen in de
natuur
Overal in de natuur zijn sporen te
vinden van leven. Vraatsporen, veren, uitwerpselen, noem maar op.
Maar welk spoor hoort bij welk dier?
Dit, en nog veel meer, gaan we ontdekken op deze bijzondere natuurthema-avond.
Als je zelf dingen vindt die van dieren of vogels afkomstig zijn, moet je die zeker
meebrengen. Aan een oud nest kun je zelfs zien
van welke vogel het is.
Kom je ook? Het is gezellig en leerzaam. Het is in
de Schop van de boerderij op vrijdag 30 november
te doen.
Het begint om 19.00 uur en om 21.00 uur eindigen
we weer. De entree is € 2.00 per kind. Ouders die
op enigerlei wijze willen meehelpen zijn altijd welkom!
Bakmiddag bij de Bakker: Brooddeegversieringen
Op woensdag 12 december kun je
samen met de bakker aan de slag
om je eigen brooddeegversieringen
te bakken. Wat dat zijn? Vormen
van deeg voor in de kerstboom of om ergens op te
hangen. Altijd leuk! Als alles in de oven ligt, spelen
we nog een spel. Kom je ook? De middag is voor
kinderen van 6-10 jaar en we beginnen om 13.30
uur. De kosten bedragen per kind € 3,50. Vooraf
aanmelden is wenselijk. Stuur een mailtje naar:
winkel@wasven.nl.
Proefthema-avond Gasterij: Biologische wijn
verdient een krans
Het thema is dit keer gekozen met het oog op de
naderende feestdagen, die in veel gevallen gepaard
gaan met lekker eten en drinken. We wensen elkaar met name in deze periode alle goeds toe, dus
waarom dan geen verantwoorde hapjes en biologische drankjes? Daarmee geef je tenslotte ook
blijk van oog voor de ander en de omgeving.

Pieter Nuiten van Sundara zal met smaak vertellen
over zijn wijnhandel die gespecialiseerd is in biologische en fair trade wijnen. Natuurlijk komen de
herkomst en druivenrassen en de kenmerken van
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biologische wijnen uitgebreid aan bod. Mochten
zijn woorden je niet kunnen overtuigen, dan doen
de wijnen dat zelf wel. Het proeven van de wijnen
is altijd een feest op zich. Onze koks hebben vier
feestelijke verantwoorde hapjes bedacht die zich
uitstekend laten combineren met de biologische
wijnen. De avond is op 12 december en vindt
plaats in de Gasterij. De lezing begint om 19.00
uur, de kosten bedragen € 7,50. U kunt zich opgeven in de Gasterij, via tel. 040-7870707 of via
gasterij@wasven.nl. Reserveren is niet verplicht,
maar wel wenselijk.

In een gezellige Tongelrese sfeer
snuffelen langs kramen voor een
toepasselijk cadeau. Dit jaar slaan
’t Oude Raadhuis, Lunetzorg en
het Wasven de handen ineen voor
de grootste kerstmarkt van Tongelre. Van hobby tot zorg, van
hout tot keramiek en van handig
tot verantwoord. De markt vindt plaats op zaterdag 15 december van 14 tot 18 uur. Met levende
have, kleurrijke aankleding, muziek en lekkere
hapjes. De entree is gratis.

Tuinthema-avond: De moestuinseizoensverlenging
De tuinder van het Wasven organiseert elke
maand een lezing met als rode draad de moestuin
van het Wasven. Uitgangspunt is biologisch/
ecologisch tuinieren. Dit keer gaat de lezing over
het verlengen van het moestuinseizoen.
In de winter wordt het werk in de moestuin minder. Tenslotte groeit er dan heel weinig. Toch is
het moestuinseizoen te verlengen. Minke Greven,
Velt-docente, legt uit op welke manieren we eerder en later dus langer profijt kunnen hebben van
de moestuin.
Wilt u meer weten? Kom dan luisteren op donderdag 20 december in de Schop. De avond begint
om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur. De kosten bedragen € 5,00. U kunt zich aanmelden via
tuinderij@wasven.nl.

Expositie
Op de overloop van de Wasvenboerderij is een expositie ingericht van gekleurd glas en keramiek
van Tongelrese kunstenaars, omlijst door ‘Bling
Bling creaties’ van brugklasleerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum.
Kom tijdens openingstijden van de Gasterij kijken
naar de beelden, schalen, binnen- en buitenobjecten en raamhangers!

KERST IN Tongelre: De kerstmarkt en de
kerststal
Het is altijd weer een verrassing hoe de levensgrote kerststal bij het Wasven er uit komt te zien.
Het thema dit jaar is “Bling Bling” waarmee diverse locaties van Lunetzorg aan de slag gaan om de
kerstgroep vorm te geven. De vrijwilligers van het
Wasven bouwen de nieuwe kerststal. Deze unieke
samenwerking resulteert ieder jaar weer in een
organisch en creatief geheel. De kerststal is te bezichtigen van 12 december t/m 6 januari, iedere
dag van 10 – 17 uur en vrijdag t/m zondag tot 21
uur.

Winkel en Bakkerij Tussen de Molens voor de
feestdagen
Bij bakkerij Tussen de Molens staat iedereen weer
graag voor u klaar om u te
laten genieten van (h)eerlijk
brood en gebak. Vooral alles met spelt is volop
verkrijgbaar. Op maandag 24 december is de bakkerij eenmalig open tussen 10.00 en 14.00 uur
(ook om bestellingen op te halen). En vergeet u
vooral niet om het eind van 2012 goed af te sluiten met de overheerlijke oliebollen! Deze zijn verkrijgbaar vanaf 9 december iedere vrijdag en zaterdag.
Gasterij In ’t Ven
Dit jaar hoeft u met de feestdagen niet zelf te koken! Kom naar Gasterij In ’t Ven en de koks zullen
u heerlijk verwennen. De menukaart biedt voor
jong en oud iets lekkers. Vergeet u niet tijdig te
reserveren? U kunt op de site van het wasven het
menu bekijken evenals de openingstijden gedurende de feestdagen www.wasven.nl.
Wij wensen u alvast fijne en vooral (h)eerlijke
feestdagen en tot ziens.
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WAAROM SINTERKLAAS E
EEN
EN NIEUWE RODE MANTEL KREEG
's Zomers woont Sinterklaas in een groot paleis in Spanje, met al zijn honderd Pieten. Maar terwijl die Pieten
speelgoed maken, pepernoten bakken en alles klaarmaken voor de volgende reis naar Holland, trekt Sinterklaas op zijn paard door de hoge Spaanse bergen, op
zoek naar een nieuw Pietje. Want ieder jaar gaat er een
nieuw Pietje mee, klein genoeg om door de schoorstenen te roetsjen en handig in klauteren en springen.

"Sinterklaas," zei het nieuwe Pietje, "in een hol, hoog in
de bergen, woont een heks die toverdranken maakt. Zal
ik u de weg wijzen?" En zo trokken Sint en Pietje op
twee paarden de bergen in. Er woei een ijskoude wind
en Sint trok zijn warme rode mantel dicht om zich heen.
Na dagenlang rijden kwamen zij op een hoge bergwei
en het pad werd zo steil, dat Pietje en Sinterklaas de
paarden bij de teugel namen en te voet naar boven
klommen. En ineens stonden ze voor een hol en zagen
achterin de gloed van een vuur. Er was een oude vrouw,
die, zachtjes mompelend, in een pot boven het vuur
stond te roeren. "Goedendag," zei Sinterklaas vriendelijk. De vrouw schrok. "Wat doen jullie hier?"
Hoe durft ze... tegen Sinterklaas! dacht Pietje. Maar Sint
zei: "Goede vrouw, ik heb gehoord dat u toverdranken
kunt maken die mens en dier genezen van ziekte. Nu is
mijn witte paard ziek. Wilt u alstublieft een drank voor
hem maken? Volgende week gaan wij naar Holland en
zonder dat paard kan ik niet over de daken rijden." De
heks bleef zwijgend in haar pot roeren. Opeens riep ze:
"En wat krijg ik als ik dat voor je doe? Sinterklaas, wat
krijg ik?" - "U kunt krijgen wat u hebben wilt, goede
vrouw," antwoordde Sint rustig.

Een paar jaar geleden had Sinterklaas wekenlang vergeefs gezocht. Ten slotte kwam hij in een rotsachtige
streek, waar hij plotseling de fluit van een herdersjongen hoorde. Hij ging op het geluid af en zag, op een
bergweitje tussen de rotsen, een kleine donkere jongen
zijn geiten hoeden. Die keek verbaasd naar Sinterklaas
en werd nog verbaasder toen deze hem vroeg of hij
mee naar Holland wilde. O, ja, hij kon goed klimmen, op
de rotsen tenminste, hij was gewend aan de kou, want
in de bergen was het 's nachts altijd koud. En toen zij zo
samen wat gepraat hadden, beloofde de jongen dat hij
in de herfst, als de geiten naar binnen waren gebracht,
naar het paleis zou komen.
Zo werd op een winderige dag in november een kleine
magere jongen binnengelaten bij de Sint en zijn honderd Pieten. Hij keek zijn ogen uit, want hij bezat alleen
zijn herdersfluitje en had nog nooit speelgoed gezien.
Alles was nieuw voor dat kleine Pietje en hij zou zich
zeker diep ongelukkig gevoeld hebben, als de Sint en
zijn Pieten niet zo aardig voor hem waren geweest.
Maar één ding wilde Pietje beslist niet: slapen in een
groot bed met witte lakens. Iedere avond sloop hij stilletjes naar de stal, rolde zich in een paardendeken en
sliep lekker in het stro. En daarom was hij de eerste die
merkte dat het witte paard van Sinterklaas zo raar
stond te hijgen en te snuiven. Pietje werd er wakker van
en liep vlug naar het rillende dier toe. "Jij bent ziek," zei
hij bevend en ging dadelijk naar het paleis, om de andere Pieten wakker te maken. En zodra het dag werd,
stuurden die Pedro, die altijd voor de paarden zorgde,
naar de slaapkamer van de Sint: "Sinterklaas, Sinterklaas, we kunnen niet naar Holland. Uw witte schimmel
is zwaar ziek, het zal zeker zes weken duren voordat hij
weer beter is. En het is het enige paard dat over de daken kan rijden!" Sinterklaas stond vlug op, kleedde zich
aan en ging naar de stal. Daar stond het kleine Pietje bij
de schimmel en aaide zachtjes over zijn hals. Sinterklaas keek erg bezorgd.

"Dan wil ik jouw mooie, rooie mantel hebben, hè, hè,
hè!" - "Goed, goed, die mag u hebben, die is lekker
warm, hier boven in de kou." De heks nam de pot van
het vuur en hing er een andere boven. Zij deed er water
in en toen allerlei geheimzinnige kruiden, een beetje
aarde, glanzende stenen, mossen en planten... En zij
weer aan het mompelen en roeren. Sinterklaas en Pietje
stonden rustig te wachten. Eindelijk nam ze een klein
aarden kruikje, goot de drank erin, deed er een kurk op
en zei: "Ieder uur tien druppels, drie dagen lang en je
paard is weer gezond."
Sinterklaas maakte de gesp van zijn mooie rode mantel
los en legde die voorzichtig om de schouders van de
heks. Pietje moest bijna lachen, zo gek stond dat. Maar
de heks was trots en blij. Toen nam Sint het kruikje,
groette vriendelijk en vlug gingen ze naar de paarden.
O, wat was die wind koud! Sint stond te rillen in zijn
witte tabberd. Maar Pietje had aan alles gedacht. In een
rolletje, naast zijn zadel, hing een oude paardendeken.
En die legde hij zorgvuldig om de schouders van Sinterklaas.
"Het staat niet mooi, maar het is tenminste warm," zei
hij verlegen. "Ach Pietje," zei Sint, "in die grauwe deken
ben ik tóch Sinterklaas." Toen ze weer bij het paleis
kwamen, vlogen alle Pieten naar buiten en riepen:
"Hebben jullie de toverdrank?"
Ze namen Sint mee om de oude man dadelijk te verzorgen. Maar Pietje ging met het kruikje naar het paard. En
al was hij doodmoe van de tocht, in drie dagen en nachten sliep hij niet om het paard ieder uur zijn toverdrank
te kunnen geven.
En wat deden de andere Pieten in die drie dagen? Natuurlijk, ze maakten een nieuwe rode mantel voor Sinterklaas. Want stel je voor dat Sint hier in een oude,
grauwe paardendeken was aangekomen. Hadden jullie
hem dan herkend?

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 33

G

N

I

P

S

D

L

E

V

E

B

S

G

N

I

K

A

T

S

V

A

R

K

N

O

W

D

O

J

A

A

U

A

L

G

I

E

R

S

S

D

R

U

I

V

E

N

S

U

I

K

E

R

U

I

T

V

O

E

R

S

L

T

T

H

I

O

D

I

A

K

V

D

E

N

N

D

B

L

E

K

A

S

C

T

L

N

G

T

S

E

L

E

G

N

A

S

O

L

D

U

V

S

U

K

O

A

F

F

T

R

T

D

R

W

R

R

T

N

E

L

N

L

I

I

L

F

T

O

N

G

N

A

A

D

T

U

E

E

O

E

A

A

E

S

K

B

N

E

D

A

K

T

L

E

E

I

Z

V

R

G

A

H

D

W

E

E

R

T

L

A

E

T

L

P

Z

L

L

I

B

N

T

L

I

S

G

T

R

E

D

R

G

P

O

W

S

A

I

U

E

O

E

S

T

S

L

A

M

R

E

D

N

I

U

T

S

A

K

N

G

V

K

N

I

D

A

A

R

E

I

S

R

A

A

H

A

B

A

G

G

E

A

E

E

Z

E

L

I

N

N

E

N

M

E

L

K

A

O

K

O

P

R

E

I

B

E

D

G

N

I

T

T

E

Z

F

A

K

L

A

K

AKKERGAARD
ALGIERS
ALSDAN
AMELAND
BENEN
BURENRUZIE
DAKAR
DRUIVENSUIKER
DWEIL
EDITIE
ENSCHEDE
EZELINNENMELK
GARDE
GEBROEDERS
GLINSTER
GNUIVEN
GRUTTO

HAARSIERAAD
HALSSTUK
INFODAG
KAASPLATEAU
KABAAL
KALKAFZETTING
KASTUINDER
KLUNS
LOSANGELES
NAAIKLOSJE
NAUWZIEND
ONAFBETAALD
ONGELUKSDAG
PLETROL
PREIBED
RAKETAANVAL
REISGENOTE

ROBOT
SALVO
SAUNA
SODAWATER
STAKINGSBEVEL
SUIKERRIET
SUIKERUITVOER
TONGNAAD
TOTAAL
UITFOETEREN
VAKVERDELING
VELDSLAG
VELDSPIN
WEERT
WISKE

De overgebleven letters vormen een AFRIKAANSE RELIGIE
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@planet.nl)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 december
2012 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.

Oplossing van vorige maand is:
Zijderups
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
L. Bongers-de Leest
Planciuslaan 19
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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