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De dag van de mantelzorg! 

Al meer dan honderd jaar 
vieren we moederdag. In tegenstelling tot wat de meeste mensen den-
ken is dit van oorsprong geen verzinsel van de bloemenzaken, wens-
kaartenmakers, drogisterijen enz. Deze dag is dus niet door de commer-
cie in het leven geroepen. 
Neen, de vrouw die Moederdag eigenlijk heeft bedacht zoals wij die nu 
kennen, is de Amerikaanse Anna Jarvis uit Crafton, West Virginia. Anna 
was zelf niet getrouwd en had geen kinderen. Haar grote voorbeeld was 
haar eigen moeder. Zij had een zwaar leven en veel verdriet door het 
verlies van 7 van haar 11 kinderen. De moeder van Anna stierf in 1906 
op de tweede zondag in mei. Deze gebeurtenis was voor Anna de aanlei-
ding. Zij vond het een goed idee om haar moeder en alle moeders op 
deze dag te eren. En Moederdag was geboren.  
In juni 1910 kwam daar Vaderdag bij. Toen was het hek van de dam. Als 
je de kalender doorbladert, ontdek je, dat er nog veel meer dagen zijn 
waarop telkens weer een andere groep mensen in de bloemetjes wordt 
gezet. En bij veel van die dagen speelt de commercie, denken wij, wel 
een belangrijke rol. Zo is er een dag die speciaal gewijd is aan opa’s en 
oma’s, een secretaressedag, een leerkrachtendag, een 
doktersassistentedag, een vrijwilligerdag, een burendag en ga zo maar 
door. Burendag was 26 september. Hebben uw buren en heeft u dat 
gemerkt? Hoe dan ook, het is al september geweest, dus burendag is 
voorbij. De eerstvolgende dag die volop aandacht verdient, is 10 
november, de dag van de mantelzorg. Met het begrip 
participatiemaatschappij is ook het begrip mantelzorg ingeburgerd. We 
weten dat mantelzorgers mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor 
een zieke, gehandicapte, bejaarde of hulpbehoevende medemens. Een 
mantelzorger kan een familielid, een vriend, een kennis of buurtgenoot 
zijn. Door de ondersteuning die zij geven, kunnen de hulpbehoevenden 
vaak toch nog in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Mantelzorger 
ben je vaak ongevraagd, onbedoeld en soms zelfs onbewust. De dag van 
de mantelzorg is dus een dag waar we best even bij stil mogen staan. 
Misschien kent u iemand die zich zo verdienstelijk maakt voor zijn 
medemens of misschien bent u zelf iemand die een mantelzorger om 
zich heen weet die altijd klaar staat en waarop u bij nacht en ontij een 
beroep kunt doen. Op 10 november mogen deze 
belangrijke mensen in het zonnetje gezet 
worden! 
 
Het artikel: ’Uit het dagboek van twee mantel-
zorgers.’ op pagina 25 geeft u een indruk van 
hoe de dagen van een mantelzorger er uit kun-
nen zien. 
 
Veel leesplezier! 
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WOLVENDIJKERS VIEREN 
FEEST 
 
Op 12 september j.l. vierden de 
bewoners van de Wolvendijk, 
tussen de Brabis en ’t Hofke, 
voor de 16e keer hun straatfeest. 

 
Toen in 1999 de Wolvendijk, ten gevolge van de 
renovatie, een grote zandbak was, vonden enkele 
bewoners dat een goede reden om een straatfeest 
te organiseren.  Er werden enkele partytenten aan 
elkaar geknoopt, de kinderen mochten een ritje 
maken op de motor van een sportieve buurman, er 
werd wat bestek en servies bij elkaar geschraapt 
en het feest was compleet. Tegenwoordig wordt 
het feest gehouden in het huis en de tuin van een 
van de buurtgenoten die zijn huis daarvoor be-
schikbaar stelt. ’s Middags wordt er iets cultureels 
georganiseerd en dit jaar betekende dat een be-
zoek aan het DAF museum. Door het straatfeest is 
de sfeer in de straat positief veranderd. Terwijl 
men vroeger elkaar nauwelijks kende worden er nu 
tijdens het straatfeest afspraken gemaakt om bij 
elkaar op bezoek te gaan, samen bij iemand de 
heg te knippen of  worden er afspraken gemaakt 
om  fruit, dat in sommige tuinen volop groeit, uit 
te delen.  En bovendien, krijgen we nog subsidie 
ook. Heeft u er ook wel eens over gedacht om een 
straatfeest te organiseren? De Wolvendjikers kun-
nen dat van harte aanbevelen en willen u onder-
steunen met advies.  

 
Geachte buurtbewoners, 
 
St. Nicolaas heeft ons te kennen te geven dat hij on-
ze wijk weer met een bezoek komt vereren. 
Als streefdata voor de rondgangen hebben we ge-
pland: 
 
zaterdag 28 november: 
‘de Karpendonk’ en ‘Koudenhoven’ en de wijk 
‘Beauregard’ aan de Tongelresestraat, 
 
zaterdag 5 december : 
het oude gedeelte van Tongelre rond de St. Marti-
nus kerk. 
 
Ook kunnen wij u mededelen dat de ledencollecteurs 
de laatste drie weken van oktober actief zullen zijn in 
de voor u en hen bekende omgeving. 
De collecte wordt zoals gewoonlijk huis aan huis ge-
houden. 
De ledencollecteurs kunnen op uw verzoek een ver-
gunning en hun legitimatiebewijs tonen. 
 
Vanaf deze plaats willen wij dan ook al onze begun-
stigers van harte dank zeggen voor de financiële 
steun, daar zij het zijn die ons het mogelijk maken 
om St. Nicolaas twee zaterdagen in ons midden te 
hebben, de kinderen zijn er blij mee!!!!! 
 
Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur, 
 
G.Tournoy  voorzitter. 
 
 

SINT-NICOLAASVERENIGING
             ''STMARTINUS''

              opgericht in1951

Advertentie 
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Hallo allemaal, 
 
Toen Paul me vroeg om de wisselpen over te 
nemen, moest ik heel even nadenken. Dit duurde 
overigens niet lang. Graag wil ik dan ook van de 
gelegenheid gebruik maken om het een en ander 
over mezelf te vertellen.  
 
Mijn naam is Johan Hendriks en ben bijna 47 jaar. 
Ik ben getrouwd met Twenny en heb 2 dochters, 
Amy (21 jaar) en Lisa (18 jaar) en woon in de 
Monarchstraat.  
 
Ik ben geboren in Tongelre in de Frans van 
Mierenslaan in de wijk Doornakkers.  Rond mijn 8e 

jaar zijn we verhuisd naar, toen een nieuwe wijk,  
Hefveld, omdat mijn ouders  meer ruimte wilden 
voor de kinderen. Enige jaren later toen mijn 
ouders al wat ouder werden en er nog maar  2 
kinderen thuis woonden, was het noodzakelijk voor 
hen om kleiner te gaan wonen. Ondertussen had ik 
mijn vrouw leren kennen. Die woonde ook op het 
Hefveld, lekker dichtbij.  Helaas zijn we toen 
verhuisd naar Woensel. Hier heb ik enkele jaren 
gewoond.  
We zijn gaan samenwonen op de Boschdijk om na 
een jaar snel terug te keren naar Tongelre waar 
we een huis kochten in de Condensatorstraat. Hier 
hadden we beiden direct het gevoel weer terug 
thuis te zijn. Onze dochters Amy en Lisa zijn hier 
geboren. Via een samenzwering van Amy en Vera, 
ons huidig buurmeisje, zijn we in de Monarchstraat 
gaan wonen. Nu 11 jaar later wonen we er nog 
met heel veel plezier en we hebben zeker nooit 
spijt gehad om naar de kern van Tongelre te 
verhuizen. 
Na mijn studie ben ik in dienst gegaan en daarna 
direct gaan werken. Terecht gekomen bij Hokatex, 
wat nu Initial is. Hier heb ik 21 jaar gewerkt en me 

bezig gehouden met hygiëne, vele cursussen 
gedaan en diverse functies vervuld van adviseur, 
accountmanager en ten slotte after sales manager. 
Op dit moment ben ik account manager bij 
Innovar. Een bedrijf waar high tech producten in 
een cleanroom worden gereinigd en gekwalificeerd.  
 
In september 1986 heb ik mijn huidige vrouw 
Twenny leren kennen, ook geboren en getogen 
Tongelrese. Wij zijn getrouwd op 5 september 
1991 in de Sint Martinuskerk op ’t Hofke. Wij 
hopen dan ook volgend jaar ons 25 jarig huwelijk 
te mogen vieren. In 1994 werd ons gezin 
uitgebreid met onze dochter Amy en in 1997 met 
de 2e dochter Lisa. Ik ben erg trots op onze 
meiden. Amy heeft afgelopen juli het nest 
verlaten, wat voor papa best pittig was en is gaan 
samenwonen met Tom en Aimee. Gelukkig lekker 
dichtbij en natuurlijk in Tongelre. Lisa woont nog 
thuis en heeft al een lange tijd een relatie met 
Mike. 

Het meest belangrijke voor ons als ouders is dat ze 
gelukkig zijn en nog steeds graag thuis komen.   
Op mijn 5e ben ik begonnen met voetballen bij 
RKVV Tongelre. Na enkele jaren in de jeugd 
gevoetbald te hebben werd ik gescout door EVV 
Eindhoven, het huidige FC Eindhoven. Daar heb ik 
jaren, met veel plezier, in de selectie elftallen 
gevoetbald. Ook nog enkele keren in het 
Eindhovens elftal en na een jaar PSV, waar ik 
uiteindelijk een blessure opliep, ben ik 
teruggegaan naar EVV. Vervolgens weer naar 
RKVV Tongelre, maar helaas zat mijn blessure een 
verdere carrière in het voetbal in de weg. Ik ben 
me toen bezig gaan houden met  coachen van 
teams op het veld en in de zaal bij Tongelre. In die 
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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. 

V.l.n.r. Amy, Johan en Lisa. 

Johan en zijn vrouw Twenny 
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tijd gooiden we na het voetballen graag een pijltje. 
Hier kwam een dartteam uit voort. Enkele jaren 
hebben we in  competitieverband gegooid. 
Toen onze kinderen gingen sporten heb ik daar 
heel veel tijd aan besteed wat ik geweldig vond. Ik 
was gewend zomer en winter buiten te sporten 
maar het was heerlijk om in de winter in de zaal te 
gaan kijken. Beiden korfbalden bij Rust Roest en ik 
probeerde dan ook elke training en wedstrijd mee 
te gaan. Hiermee waren we de hele zaterdag dan 
ook onder de panne. 
 
Door de jaren heen heb ik veel vrijwilligerswerk 
gedaan: heb een bestuursfunctie gehad bij RKVV 
Tongelre, coach geweest van het 2e elftal op het 
veld en in de zaal, diverse activiteiten gedaan bij 
korfbal vereniging Rust Roest, in de wijk 
verschillende activiteiten georganiseerd en 10 jaar 
bij de Marathon van Eindhoven alle 
sfeeractiviteiten rond de marathon georganiseerd. 
We waren verantwoordelijk voor alle bandjes, DJ’s 
en diverse andere activiteiten om er een waar 
volksfeest van te maken. We hadden het 
oranjefestival waarbij we probeerden over het 
gehele parcours zoveel mogelijk mensen in het 
oranje te krijgen om zo de gezelligste Marathon 
van Europa te zijn. 
 
Hierna heb ik in het blauwe gebouwtje kinderen 
begeleid met darten. Helaas moest dit gebouw 
plaats maken voor de nieuwe school en zijn we op 
zoek gegaan naar een andere locatie. John van 
Soerland sprak me aan om samen met hem iets op 
te zetten voor de jeugd in Tongelre. Onder de vlag 
van Stichting ’t Oude Raadhuis zijn we aan de slag 
gegaan om te komen tot het verwerven van het 
pand van Minoes alwaar we Activiteitencentrum 
Orka hebben opgezet. Hierin pasten de darters 
prima en lagen er kansen om het gebouw optimaal 
te benutten voor de wijkbewoners. Binnen Orka 
bekleed ik de functie van voorzitter en zijn we nog 
steeds groeiende wat betreft ons 
activiteitenaanbod en verhuur van ruimtes. 
Ik ben erg trots op datgene wat we neergezet 
hebben samen met onze vrijwilligers.  
Ik haal er dan ook zeer veel energie en plezier uit. 
 
Hier uit voortvloeiend kruiste een nieuwe uitdaging 
mijn pad, een eigen bedrijf! 
Sinds 1 oktober ben ik dan ook voor mezelf 
begonnen en gestart met een adviesbureau. 
Advies in maatschappelijke vraagstukken, hygiëne 
en evenementen. Voor meer informatie kunt u 
terecht op mijn website. 
 

www.johanhendriksadvies.nl 
 
 
 
Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn 
schrijven en een beetje weten wie ik ben en wat ik 
doe. 
 
Graag geef ik de wisselpen door aan Bal Verhulst. 
 
 
 

 

Op zondag 15 november a.s. zal  de Patroon 
van onze parochie en van het gilde 
gevierd worden. 
Om 9.30 uur zal in de Martinuskerk een H. 
Mis gelezen worden met medewerking van 
het St. Martinusgilde. 
Na de dienst zal de Eed van Trouw aan het 
kerkelijk gezag hernieuwd worden en zal er 
een vendeldemonstratie plaatsvinden en een 
optreden van St. Martinus met de bedelaar. 
Vervolgens een rondgang rondom ’t Hofke. 
 
Met vriendelijke gildegroet, Dinie van de 
Voort, secretaris. 
 
 
DECEMBER-CADEAUTIP DE TONGELRESE 
VLAG 
 
Wil je ook een Tongelrese vlag? Of kent u iemand 

die deze graag wil hebben? Cadeau tip! 
De vlag is een teken van verbroedering en laat 
zien dat je trots bent op ons mooie stadsdeel. 
Koop `m en u steunt er ook nog eens een goed 
doel mee in uw eigen woonomgeving.  
De opbrengst komt ten goede aan de natuuractivi-
teiten in Tongelre.  

 
 
Een vlag van 1x1.5 meter (standaardformaat) kost 
€ 17,50 en is te verkrijgen bij de natuurwerkgroep 
van het Wasven. Ook tijdens de kerstmarkt op 12 
december bij de Wasvenboerderij en in de boerde-
rijwinkel 
U kunt ook een vlag bestellen van 2x3 meter.  
Voor meer info: natuurwerkgroep@wasven.nl,  
tel: 0611178637. 
 
Laat de vlag wapperen, ook in 2016  

7 
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Door John van Hoppe. 
 
Na een afwezigheid van 6 maanden door ziek-
te heb ik mijn werkzaamheden weer hervat. 
Na een lange tijd van afwezigheid is het fijn 
om te zien dat eerder ingezette plannen intus-
sen zijn gerealiseerd, dan wel vaste voet be-
ginnen te krijgen. 
 
In de Vlinderbuurt zijn de brandgangen van de 
huurwoningen intussen voorzien van afsluitbare 
poorten. De teams van buurtpreventie ’t Hofke en 
Koudenhoven draaien als een geoliede machine en 
de opstart van buurtpreventie in de Vlinderbuurt 
begint serieuze vormen aan te nemen. Ook het 
leefbaarheidsteam zit intussen stevig in het zadel 
en is een serieuze gesprekspartner in zaken als de 
aanpak van de verkeersproblematiek op ’t Hofke en 
de Koudenhovenseweg, groenvoorziening Pijlstaart-
pad, veiligheid etc. Ingezette plannen voor de aan-
pak van jeugdoverlast worden momenteel ten uit-
voer gebracht door wijkbewoners in samenwerking 
met Lunet zorg. Wekelijks worden er in de wijk ac-
tiviteiten georganiseerd voor de jongere jeugd 
waaraan door veel jongeren uit de wijk met en-
thousiasme wordt deelgenomen.  
 
Ook uit het aantal meldingen bij de politie zien we 
dat het goed gaat met de veiligheid in de wijk. Ech-
ter zijn hier in de afgelopen maanden ook wel aan-
dachtspunten te zien.  
In de omgeving van de Javalaan en de Sumatralaan 
vinden regelmatig auto-inbraken plaats. Ook op de 
Celebeslaan hebben enkele auto inbraken plaatsge-
vonden. Helaas heeft de extra politie-inzet op deze 
locaties niet geleid tot een afname van het aantal 
auto-inbraken. Bij het doornemen van de aangiften 
is het opvallend te noemen dat de buit voorname-
lijk bestaat uit lap-tops / navigatiesystemen / gsm’s 
etc. Deze goederen liggen vaak in het zicht in de 
geparkeerde voertuigen. Ondanks intussen ge-
plaatste waarschuwingsborden ‘op slot buit eruit’ 
zag ik tijdens de eerste wijksurveillance na mijn 
herstel dat nog steeds veel geparkeerde voertuigen 
staan waar de buit duidelijk zichtbaar voor een an-
der ligt uitgestald.  
 
Bij het inlezen van de cijfers bij mijn terugkomst 
zag ik dat het afsluiten van de brandgangen in de 
Vlinderbuurt en de aanwezigheid van buurtpreven-
tie een duidelijk effect heeft. De woninginbraken 
zijn in deze gedeeltes van de wijk duidelijk afgeno-
men. Wel vindt er een verschuiving plaats van deze 
woninginbraken naar andere delen in de wijk waar 
nog geen buurtpreventie actief is. Helaas is er in 
deze delen van de wijk nog niet voldoende animo 
voor deelname aan buurtpreventie.  

In de aangiften is te zien dat in de weekenden nog 
regelmatig autospiegels van geparkeerde auto’s 
worden geschopt. Deze auto’s staan geparkeerd op 
de doorgaande fietsroutes van en naar het centrum 
van Eindhoven. De politie zal de komende maanden 
hier samen met buurtpreventie extra aandacht aan 
gaan besteden. Echter wil ik u verzoeken zelf ook 
alert te zijn. Meld verdachte zaken, maar maak de-
ze vernielingen ook bespreekbaar bij uw kinderen 
die uitgaan in het centrum van Eindhoven. Uitgaan 
is prima, maar laat anderen daar geen hinder van 
ondervinden! 
 
Ondanks bovenstaande aandachtspunten blijkt uit 
de cijfers en gesprekken met bewoners dat we op 
de goede weg zijn en dat onze wijk steeds veiliger 
wordt. 
 
CAO actie politie  
------------------- 
Zoals u mogelijk uit de media of uit eigen ervaring 
heeft vernomen wordt er door de politie momenteel 
actie gevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden. 
Door de minister zijn de nodige verslechteringen 
voorgesteld voor de politie welke niet alleen zijn 
weerslag hebben op het inkomen van politiemede-
werkers maar door zijn aard ook voor het werk op 
straat. Door het stagneren van de cao onderhande-
lingen worden er door de politie acties gevoerd 
waardoor de politie momenteel anders optreedt dan 
gewend. De politie bekeurt momenteel geen kleine 
overtredingen. Bovendien wordt door de noodhulp-
eenheden niet meer op elke melding actief gerea-
geerd. Het gaat hierbij alleen om meldingen die uit-
stel kunnen dulden en geen afbreuk doen aan de 
veiligheid en leefbaarheid. Wij hopen dat deze ac-
ties in ons en uw belang zo kort mogelijk duren.  
 
Wilt u meehelpen aan een veiligere buurt?  
Wilt u meehelpen aan het verbeteren van de leef-
baarheid en veiligheid in de wijk dan kunt altijd 
contact opnemen met de wijkcoördinator van de 
gemeente of de wijkagent om de mogelijkheden 
hiertoe te bespreken. U kunt ons natuurlijk ook be-
naderen als u wilt reageren op dit artikel of andere 
zaken wilt bespreken.  
 
Spreekuur / contact wijkagent 
Wilt u contact met de wijkagent? Iedere 1e maan-
dag van de maand is er spreekuur in 't Oude Raad-
huis tussen 18:30-19:00 uur. Daarnaast kunt u ons 
bereiken via: 
 
John van Hoppe, wijkagent 't Hofke, Koudenhoven, 
de Karpen 
0900-8844 of via e-mail: john.van.hoppe@politie.nl 
Twitter:  @brigadierHofke 
 
Paul Rooijakkers, wijkagent Urkhoven 
0900-8844 of via e-mail Paul.Rooijakkers@politie.nl 
 
Natuurlijk kunt u via deze adressen ook reageren 
op dit artikel.  
 

Info van uw wijkagenten 
John van Hoppe en Paul Rooijakkers 
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KAPSALON D’UNIQUE OPENT HAAR 
DEUREN IN EINDHOVEN 
 
Danique Mathijssen heeft haar eigen kapsalon voor 
dames en heren geopend! De kapsalon heet 
D’unique Hair Fashion gevestigd in de Minsterlaan 
49 te Eindhoven en staat voor kwaliteit en 
gezelligheid. D’unique Hair Fashion is anders! 
 
Danique staat garant voor kwaliteit, ze is volledig 
gediplomeerd en laat zich regelmatig volledig 
informeren over de nieuwste trends. Daarnaast 
wordt u altijd ontvangen met koffie, thee, fris of 
zelfs wanneer u wilt een glas prosecco! 
 
Doordat Kapsalon D’unique altijd op afspraak 
werkt kunt u ook buiten de reguliere openings-
tijden terecht. Qua service gaat kapsalon D’unique 
dus tot het uiterste!  
Let op:  7 dagen per week geopend, zelfs  
‘s avonds en op zondag. 
Last minute service, dit wil zeggen wanneer u een 
feest hebt, kunt u kort voor dit feest uw haren la-
ten modelleren zodat uw kapsel er op en top uit-
ziet, zelfs in het weekend! Bovendien gratis parke-
ren voor de deur. 

Feestdagen 
Voor alle feestdagen zet kapsalon D’unique Hair 
Fashion de deuren wagenwijd open. Een voorbeeld 
hiervan is dat u op de donkere dagen voor  
kerst van 20 t/m 23 december van 9:00-22:00 en 
op donderdag 24 december van 07.30 uur t/m 
17.00 uur van harte welkom bent.  
 
Wij heten u van harte welkom bij D’unique Hair 
Fashion en wanneer u tot en met 31 december 
2015 een afspraak maakt krijgt u door middel van 
onderstaande bon 5 euro korting.  
 
Tot ziens bij: 
Kapsalon D’ unique Hair Fashion 
Ministerlaan 49, Eindhoven 
Tel: 06-22260447 
  

 
 
 
 
 

Griezelen op Lukkepuk 
 
Op zaterdagavond 31 oktober begint het griezel-
feest op Kinderdagverblijf Lukkepuk. Het is voor 
ons altijd een leuk thema, net eventjes iets anders, 
namelijk spannend, beetje eng, maar erg leuk. Wij-
zelf proberen het altijd niet te spannend te maken 
voor de kinderen op ons Kinderdagverblijf maar als 
de avond begint op 31 oktober dan passen wij dat 
een beetje aan en wordt het allemaal net eventjes 
iets enger. Ons thema is dit jaar piraten. De 
groepsruimte is ingericht met allemaal piraten attri-
buten die veelal door de kinderen zelf gemaakt 
worden. Wijzelf verkleden ons regelmatig als piraat 
en hoe dichter wij bij 31 oktober komen hoe span-
nender wij het maken. Op 31 oktober moet alles af 
zijn voor het grote Halloween feest, ook wij doen 
dit jaar weer mee. Het is voor ons erg leuk om met 
buurtgenoten er een spannend feest van te maken. 
Vorig jaar hadden we een record aantal kindjes die 
langskwamen alleen was niet elk huis even gemak-
kelijk te vinden (één versierd huis had bijna nog 
alle snoepjes, bij andere huizen was alles op) dus 
goed zoeken dit jaar.  Elk versierd huis of met een 
poster op de ramen doet mee aan het Halloween-
feest, schroom dan niet om aan te bellen. Tussen 
18.00 uur en 21.00 uur mag iedereen langskomen 
zowel jong als oud. Wij nodigen dan ook iedereen 
uit om dit spannende feest mee te komen maken. 
Op zaterdagavond 31 oktober doen wij ( kinderdag-
verblijf Lukkepuk) met meerdere huizen in de Vlin-
derbuurt mee om Halloween te vieren. 
 

Kom allemaal verkleed en we maken er 
samen een griezelige boel van. 
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In of vanuit ‘t Oude Raadhuis, ‘t Hofke 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 

⌚ 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 be-
gint om 14.00 uur. 
 

⌚ Dinsdagmorgen 

Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met 
koffie en een gezellig praatje. 
 

⌚ Dinsdagmiddag 

Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van 
13.15 - 14.45 uur 
 

⌚ 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 € 1,00 
 

⌚ Woensdagmorgen 

Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 
 
 Woensdagavond 
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom. 
 

⌚ 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 mogelijkheid te kaar-
ten of een ander spel te doen. 

www.ouderaadhuis.dse.nl 
Zoekt u telefonisch contact, bel dan tussen 9.00 en 
12.00 uur met de beheerder of mail naar: 
beheerders.raadhuis@on.nl 

't OUDE RAADHUIS 
ORGANISEERT  

 
 

op 10 november 
van 14.00-17.00 uur 

 
Nederlandstalige muziekmiddag met live muziek 
van de Vrijbuiters. 
 
Toegang gratis 
 
Wijkcentrum 't Oude Raadhuis nodigt hierbij ie-
dereen uit om op dinsdag 10 november naar 't 
Oude Raadhuis te komen voor een supergezellige 
muziekmiddag voor iedereen die van muziek 
houdt.  
We gaan er samen met zanggroep de Vrijbuiters  
een supergezellige en fijne muziekmiddag van 
maken waarbij Nederlandstalige muziek wordt ge-
speeld. 
Liedjes die iedereen kent zodat je lekker kunt 
meezingen en/of dansen. Want dansen is natuur-
lijk ook mogelijk. 
 
Jullie zorgen voor de gezelligheid, wij zorgen  
voor de diverse hapjes. 

    
‘t Oude Raadhuis is open vanaf 13.30 uur. 
We hebben plaats voor ongeveer 60 personen. 

Service Punt Oude Raadhuis 
 
Wat is het Service Punt? 
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vra-
gen op velerlei gebied zoals bijv. vragen over wo-
nen, uitkeringen, financiën, hulp bij het invullen 
van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, 
hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc. 
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een overheidsin-
stantie, 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 kun-
nen 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 bij wie u 
terecht kunt met uw vragen. Op dit uur zijn we ook 
telefonisch bereikbaar:  
040-2811737. 
 
Via de conciërge van ‘t Oude Raadhuis kunt u ook 
altijd een afspraak maken via bovenstaand 
telefoonnummer. 

Contact voor evenementen:  
Henri.van.vroenhoven@on.nl, tel. 06-55182858 
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SPEELGOEDBEURS ZONDAG 15 NOVEMBER 
 
 
 
 
 
Op zondag 15 november is er van 13.30 uur 
tot 15.30 uur weer de jaarlijkse speelgoed-
beurs in wijkcentrum 't Oude Raadhuis. 
 
Voor €1,50 kunnen jongens en meisjes tot 15 jaar 
een tafeltje huren om hun speelgoed te verkopen.  
Vanaf 12.30 uur is de zaal in 't Oude Raadhuis aan 
't Hofke 15 geopend zodat je tijd hebt om je tafel-
tje in te richten. 
 
Kom op tijd want er zijn maar een beperkt aantal 
tafeltjes beschikbaar. 
 
Je kunt je vanaf 25 oktober aanmelden per email 

bij henri.van.vroenhoven@on.nl 
 
De speelgoedbeurs is niet 
toegankelijk voor handelaren.  

 
 

TANDEMUITSTAPJE VOOR VISUEEL 
GEHANDICAPTEN OP 9 SEPTEMBER 

Op 9 september organiseerde wijkcentrum 't 
Oude Radhuis een gezellige tandemtocht 
voor blinden en slechtzienden. Het was de 
eerste keer dat er een tandemtocht werd 
georganiseerd. 
 
Er hadden zich 4 personen aangemeld waarvan 1 
persoon helemaal uit Zeist.  
Onder het genot van een kopje koffie werden er al 
veel ervaringen met elkaar uitgewisseld en was 
het direct een gezellige groep. Rond 13.15 uur zijn 
we gestart voor een route van ongeveer 35 km. 
Onze begeleiders, gemarkeerd met oranje hesjes, 
fietsten voorop en achteraan om alles in goede 
banen te leiden. Na een 10-tal kilometers zijn we 
bij een bankje even gestopt zodat we konden 
genieten van koffie met cake. De sfeer zat er 
direct goed in en iedereen genoot van het 
zonnetje. Nadat de koffie op was vervolgden we 
onze tocht door de Strabrechtse heide waarna we 
aankwamen bij café de Zwaan in Heeze waar we 
even genoten van een drankje.  
Terug aangekomen bij 't Oude Raadhuis stonden 
de hapjes al op ons te wachten. De middag werd 
geëvalueerd en iedereen was het erover eens dat 
het een geslaagde middag was die voor herhaling 
vatbaar is. Er werden ook al adressen 
uitgewisseld. We hebben afgesproken om te kijken 
of we ook andere activiteiten voor deze groep 

kunnen gaan organiseren omdat er uit de verhalen 
is gebleken dat er voor deze groep weinig 
activiteiten zijn.  

Rond 18.00 uur werd deze gezellige dag 
afgesloten met een groepsfoto. 
 

GRATIS PROEFLES DANS! 
 
Houdt u van bewegen op muziek? En bent u 
55+? 
Kom dan vrijdagochtend om 11.00 uur eens 
´t Oude Raadhuis binnenlopen om mee te 
doen met seniorendansgroep ´t Hofke! U 
bent van harte welkom een dansje mee te 
doen of een kijkje te nemen. 
 
Dans mee met de seniorendansgroep van 't Hofke! 
Al enkele jaren danst een groep dames van 55+ in 
't Oude Raadhuis. De dansles wordt gehouden op 
vrijdagochtend van 11.00-12.15 uur.  
Er is plek voor nieuwe cursisten! Dansen is goed 
voor de conditie! Het is een gezellige groep.  
De lessen worden gegeven door een gediplomeer-
de dansdocente. 
Tijdens de les houden we een korte pauze voor 
een kopje koffie of thee. 
 
Informatie en opgave:  
Anne Rietmeijer, 06-49832158. 
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NIKS TE DOEN OP ZONDAG?  KOM BIJ ONS! 
 
Het is altijd heel gezellig op zondagmiddag in ‘t Oude 

Raadhuis. 
 
Iedereen komt enthousiast binnen, blij elkaar te zien. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee, inge-
schonken door de gastvrouwen, wordt er eerst bijge-
praat. Er is van alles te vertellen. Vorige week zijn enke-
le gasten op vakantie geweest. Uitgebreide verhalen 
daarover komen op tafel,  het weer was goed, de men-
sen gezellig en de uitstapjes waren leuk. 
Jan komt ook binnen. Hij is een poos niet geweest. We 
zijn blij verrast hem weer te zien. 

 
Als iedereen de laatste nieuwtjes uitgewisseld heeft, ko-
men de kaarten op tafel. Op zondagmiddag is het name-
lijk ook fijn om bezig te zijn. Daarvoor hebben we ver-
schillende spelletjes en een leestafel. Meestal wordt er 
gerikt en gejokerd. Op het ogenblik hebben we nog 
mensen nodig die mee willen rikken. Hebt u interesse 
maar kent u het spel niet, geen enkel probleem, u kunt 
het bij ons leren. 
 
We nodigen u uit gauw eens een kijkje te komen 
nemen.  
De gastvrouwen verwelkomen u en maken een gezellig 
praatje. Het eerste kopje koffie wordt u door ‘t Oude 
Raadhuis aangeboden. Er wordt ook een drankje ge-
schonken. De bar is open.  
Als u het moeilijk vindt alleen te komen, zou u een buur-
vrouw, zus of vriendin mee kunnen nemen. Heeft u die 
niet, dan halen wij u de eerste keren op, totdat u ge-
noeg mensen kent en zelf kunt komen. 
Wandelaars en fietsers, zin in een kopje koffie en even 
uitrusten? De koffie is bruin.  
Waar:  ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15 
Wanneer:   ’s zondagsmiddags  13.30-16.30 uur 
Voor meer informatie: 
Mia Smits, telefoonnr:  281 16 55 
 
 
IN DE VOETSPOREN VAN THE BAND OF  
BROTHERS NAAR ‘T OUDE RAADHUIS 
 
Een memorabele en gezellige invasie in ’t Oude 
Raadhuis. Normaal is het gewoon wat gezellige 
Tongelrese klets die er donderdags op het koffie-
uurtje te horen is. Maar vandaag stopt er een tou-
ringcar voor ’t Oude Raadhuis. Er stappen toeris-
ten uit, zeker 20 mensen. Ze beginnen met zijn al-
len te fotograferen. 
 
’t Oude Raadhuis, de oude zwartwit-foto aan de over-
kant, door Rond ’t Hofke opgehangen. 
Binnen zijn er ondertussen wel erg veel nieuwsgierige 
Tongelrenaren. Mijn belangstelling wint het ook van mijn 
nieuwsgierigheid, of mogelijk andersom, dat weet ik niet 
meer. 
Buiten blijkt dat ik meer dan welkom ben om vragen te 
beantwoorden van een groep Amerikaanse toeristen die 

naar later blijkt in de voetsporen van The Band of Bro-
thers een tour maken die dit onderdeel in 1944-1945 
ook heeft gemaakt, maar toen natuurlijk met een heel 
andere missie. Dan realiseer ik me dat het vandaag 17 
september is en dat ze dat ook nog op de datum precies 
doen. Morgen worden we bevrijd! Maar dan uiteraard in 
1944. 

Ik nodig ze uit om binnen ook een kijkje te nemen en 
even later druppelen de Amerikanen binnen, glurend 
door de tussendeur. Ze vragen of iemand iets kan ver-
tellen over de ervaringen in de oorlog. Uiteindelijk wordt 
Geert Tip, een van onze vaste bezoekers en spontaan 
verteller, naar voren geschoven. Hij vraagt of ze verder 
komen en koffie willen. 

Een moment later wordt de ruimte omgebouwd om onze 
Amerikaanse vrienden tussen ons te laten zitten en is er 
verse koffie. Geert vertelt nog wat over zijn jeugdjaren 
in Zwolle tijdens de oorlog. Er worden foto’s gemaakt en 
e-mailadressen uitgewisseld. 
Het blijkt dat er ook mensen bij zijn van het National 
World War II Museum in New Orleans. De tocht die ze 
volgen is die van: ‘in de footsteps of the E(asy) Compa-
ny, 506 PIR van de 101st Airborne’. Meer bekend onder-
tussen als The Band of Brothers. Geland in Normandië 
en onder andere via Eindhoven uiteindelijk naar Enge-
land. Er schijnt nog een officier in ’t Oude Raadhuis 
overnacht te hebben, mogelijk de reden waarom ze hier 
langs zijn gekomen. Na wat gedronken te hebben en 
gezellig te hebben gebabbeld met onze eigen gasten 
gaan ze nog richting Maastricht. Ze bedanken ons en 
willen niets weten van gratis koffie dus komen we als 
compromis op een donatie uit. Ze bedanken ons en weg 
is de bus weer. 

Ondertussen heeft de tourmanager (Maddy Ogden) per e
-mail, ons, onze gasten en gastvrouwen nogmaals be-
dankt en gevraagd of er een mogelijkheid is om eens 
vaker met een groep bij ons langs te komen voor een 
spontaan bezoekje . Ik denk dat we dat geen probleem 
vinden! Het was een leuke invasie, zoals ze het zelf ook 
noemden! 

Mochten er nog mensen zijn die iets kunnen vertellen 
over hun ervaringen die verband houden met de bevrij-
ding of The Band of Brothers dan horen we dit graag. 
Mogelijk hebben we hier in de toekomst nog iets aan of 
kunnen we deze informatie doorspelen. 

Een kopie van dit artikel gaat naar het National World 
War II Museum toe, met de mededeling dat ze in Ton-
gelre altijd welkom zijn.    

Kom ook eens naar het (internationale) koffieuurtje op 
donderdagmorgen om zelf een mooi verhaal te vertellen 
of gewoon voor een lekkere bak Tongelrese koffie voor 
50 cent! 
 
Norbert van Esdonk. 

15 
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SCOUT-IN 
2015: 

LEVEL UP! 
 
 
 

Scout-In is het tweejaarlijkse terugkerende 
festival voor alle leidinggevenden, kaderleden, 
vrijwilligers en roverscouts van Scoutinggroepen 
en regio's uit heel Nederland! Een weekend lang 
vormt Scout-In hét platform voor het uitwisselen 
van ideeën, ervaringen, nieuwe tips, trucs en tools 
om het Scoutingspel voor jeugdleden nóg leuker 
en beter te maken. Daarnaast is Scout-In 
natuurlijk het festival waar je geniet van 
gezelligheid, muziek, entertainment, actie en fun! 
 
Ook scouting Doornakkers was vertegenwoordigd op 
deze editie van de Scout-In! Al vroeg in de ochtend 
vertrok de opbouwploeg naar het nieuwe 
Scoutinglandgoed in Zeewolde. Al bij aankomst moesten 
de stafleden ‘Level-Up’, het gehele terrein was namelijk 
een grote modderpoel! De nog komende stafleden waren 
gewaarschuwd: stevige wandelschoenen, kisten en 
laarzen waren zeker geen overbodige luxe! Al snel 
werden door de opbouwploeg twee grote tenten en een 
partytent opgezet, waar we met zijn allen een 
weekendje in konden vertoeven. Toen in de avond alle 
stafleden gearriveerd waren, werd het weekend goed 
ingeluid door de opening en een mooi feestje!  
 
Zaterdagochtend begon helaas met wat regen, wat wel 
voor een gezellige sfeer zorgde in de tenten. Nadat 
iedereen zich aangekleed en gewassen had, was het tijd 
om het terrein te gaan verkennen. Er waren 
verschillende workshops waar je aan kon deelnemen en 
een informatiemarkt over scouting en betrokken 
organisaties. Een aantal voorbeelden van workshops 
waren: teambuilding, op kamp naar het buitenland, het 
gebruik van slackline, vuurtechnieken, koken met dutch 
oven en nog heel veel meer. Door enkele stafleden werd 
er ook een serieus potje Kubb gespeeld, waarbij andere 
stafleden hen aanmoedigden. 
 
Zaterdagavond werd er gezellig samen gekookt en 
gegeten. In de vroege avond werd er al richting het 
festivalterrein gelopen, want binnen een uur zou de 
band van stamadviseur Lisa gaan optreden, namelijk: 
Barracuda! Barracuda is een cover rock band die echte 
oude en nieuwe klassiekers speelt. Wij als scouting 
Doornakkers konden natuurlijk niet achterblijven en 
stonden dan als jarenlange fans vooraan om uit volle 
borst alle liedjes mee te zingen. Na enkele nummers 
kwam het gehele public op gang en stonden zelfs de 
mensen helemaal achteraan bij de WC blokken te zingen 
en te dansen. Na het spetterende optreden van 
Barracuda, was het tijd voor BZB (Band Zonder 
Banaan). Zij zorgde ervoor dat het spreekwoordelijke 
dak eraf ging en dat er een mooi feestje op gang kwam. 
Rond middernacht werd Siertje het podium opgevraagd, 
zij was namelijk jarig! Ze werd door 5000 scouts 
toegezongen, wat een ervaring! Na BZB werd het feestje 
voortgezet in de anderen tenten die op het terrein ston-
den. 
 
Zondag was alweer de laatste dag van dit leerzame en 
gezellige weekend. De laatste workshops werden 
bijgewoond en de tenten werden alweer ingepakt.  
 
Samengevat was het een educatief en bovendien erg 
gezellig weekend, wat ook zorgt voor een goede band 
tussen alle vrijwilligers van scouting Doornakkers! 
 

TONGELRESE JEUGD NAAR EK 
 
Taekwondo Bond Nederland heeft de ju-
nioren-selectie bekend gemaakt voor 
deelname aan het EK dat in Daugavpils 

(Letland) wordt gehouden van 22 t/m 25 oktober. 
 
Nederland wordt door 11 personen vertegenwoordigd, 
waarvan er drie van Taekwondo Zuid-Oost uit Eindhoven 
zijn: Youssra El Boujjoufi, Nasser El Boujjoufi en Jahmal 
Kusmus. Youssra en Jamhal komen voor het eerst in 
actie onder de Nederlandse vlag. Nasser heeft eerder 
deelgenomen aan de EK voor cadetten.  
 
Taekwondo Zuid-Oost is uiteraard erg trots op haar top-
pers, die alle drie in gymzaal De Boog in Tongelre trai-
nen! 
 
Ook hopen wij dat sporters vanuit Zuid-Oost zich gaan 
kwalificeren later dit jaar voor de EK onder de 21 en vol-
gend jaar voor de EK senioren. We hebben nog een aan-
tal open toernooien te gaan en hoofdcoach Mimoun El 
Boujjoufi heeft er het volste vertrouwen in dat dit gaat 
lukken. 
 
De volledige EK selectie: 
 
Dames: 
- 46 kg Youssra El Boujjoufi (TKD Zuid-Oost) 
- 59 kg Shannon Schaap (Kazemi Groningen) 
- 68 kg Ilse Bock (TTE Leusden) 
- 68+ kg Janneke Rob (TTE Leusden) 
 
Heren: 
- 45 kg Adil Belkadi (TKD Abdel-Kwan Rotterdam) 
- 48 kg Raushen Hohmarow (Koryo Den Haag) 
- 51 kg Nasser El Boujjoufi (TKD Zuid-Oost) 
- 59 kg Jelle Plomp (TTE Leusden) 
- 63 kg Nabil Ennadiri (Seongong Den Haag) 
- 68 kg Fahd Zaouia (Seongong Den Haag) 
- 73 kg Jahmal Kusmus (TKD Zuid-Oost) 

Meer informatie kunt u vinden op: 
http://www.taekwondozuidoost.nl/nieuws.aspx?
message=598 
 
Met vriendelijke groet, 
Patrick Heller 
Voorzitter Taekwondo Zuid-Oost 

vlnr. Jahmal Kusmus, Nasser El Boujjoufi en Youssra 
El Boujjoufi. 
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Op dinsdag 8 september 2015 overleed onverwacht Loek 
Ketelaars. Toen dat bekend werd, ging er een schok door 
Tongelre. Loek is in 1936 geboren in de Hofstraat. Hij trouwde 
met José Hendrikx. Zij kregen drie zonen, Govert, Marcel en 
Vincent. Het leven van José en Loek ging niet altijd over rozen. 
Hun zoon Marcel overleed en toen Loek zijn vrouw José naar 
Peppelrode moest brengen, brak er een zware tijd voor hem aan. 
Dagelijks ging hij naar het verpleeghuis en als het mogelijk was, 
nam hij haar in de rolstoel mee naar Tongelre. José overleed in 
2012. 
Loek was een op en top natuurmens met interesse voor alles wat 
in de natuur leeft, groeit en bloeit. Zijn vader, basisschool 
onderwijzer Meester Ketelaars, heeft hem ongetwijfeld daartoe 
geïnspireerd. Toen Loek een jaar of acht was nam zijn vader hem 
mee naar de St. Martinuskerk waar hoog boven de gewelven 
boven het altaar een nest halfvolwassen jonge kerkuilen zat. Zijn 
liefde voor de natuur kreeg hij dus van huis uit mee.  
 
 
Loek heeft een enorme bijdrage geleverd aan de instandhouding 
en verbetering van de natuur in Tongelre. Enkele voorbeelden 
daarvan zijn: de Beukenlaan en Groendomein Wasven, de 
restauratie van de Collse Watermolen, de inrichting van Urkhoven 
en het veiligstellen van de Urkhovense Zeggen. Veel Tongelrese mensen kennen Loek van IVN 
natuurwandelingen en van lezingen en diavoorstellingen over die Tongelrese natuur. Als er één foto van 
zijn hand is die hem typeert dan is het wel de foto van een ijsvogeltje met een visje zittend op het bord: 
vissen verboden. Hij heeft deze IJsvogel vastgelegd aan de Kleine Dommel langs de Collse Zeggen. 
Hoeveel tijd zou het hem gekost hebben om deze foto te maken? Loek had heel veel geduld, hij ging bij 
nacht en ontij met laarzen aan en een camera naar de Bogten of de Zeggen. Hij kon daar uren, het liefst 
helemaal alleen, zijn. Hij zat daar dan vogels te spotten en wist altijd hun nesten te vinden. Waar 
mogelijk hing hij nestkastjes want hij was vooral geïnteresseerd in vogels. Hij zette zich daarom ook in 
voor heggen in plaats van prikkeldraad omheiningen. “De heggen moeten terugkeren in het Brabantse 
landschap”, aldus Loek. Het landschap wordt daar mooier van en de vogels kunnen niet meer verstrikt 
raken in het prikkeldraad. Het geeft meer vogels bescherming en nestgelegenheid. Zo was Loek altijd op 
zoek naar veranderingen die in en om Tongelre konden plaatsvinden ten gunste van de vogels. 
De Tongelrese natuurgebieden hebben veel aan Loek te danken. Hij hield altijd alle  aanpassingen goed 
in de gaten, want ze moesten op de eerste plaats de natuur ten goede komen. 
 
Woensdag 16 september namen velen in een volle St. Martinuskerk afscheid van Loek. Tongelre gaat 
deze natuurbewaker zeker missen, maar meer nog zullen zijn kinderen en kleinkinderen hem missen. 
Wij wensen hen de komende moeilijke tijd heel veel sterkte toe.  
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In Memoriam Loek Ketelaars 

KERSTMARKT TONGELRE 
 

ZATERDAG 12 DECEMBER  
van 13.00 tot 17.30 uur 

 
Op deze dag organiseren ’t Oude Raadhuis en 
Groendomein Wasven, op het terrein van de 
Wasvenboerderij aan de Celebeslaan, weer de 
grootste en gezelligste kerstmarkt van Tongelre.  
 
Om er een geslaagde dag van te maken, zijn we 
op zoek naar mensen uit de wijk, of daarbuiten, 
die hun hobby graag willen delen met onze 
bezoekers. We zijn een creatieve hobbymarkt, dus 
iedereen mag hier ook zijn/haar zelfgemaakte 
producten te koop aanbieden.  

AANMELDEN KAN NU!!!! 
 

Heb je interesse om een kraam te huren op onze 
drukbezochte kerstmarkt, meld je dan aan. 
Dat kan via e-mail; 
kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com of bel naar 
Ood Brans op 040-2814228 
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ROEL COBUSSEN 
 
Sinds 1991 woon ik in de Geestenberg, eerst 
in de Molenbeemd en 8 jaar daarna kon ik 
grond kopen op de Urkhovenseweg, waar 
wonen en werken gecombineerd mag 
worden, een grote wens van mij.  
 
Zelf bouwen en werken aan huis, niet in huis 
maar echt 2 adressen op 1 perceel. En in een wijk 
die ik zeer waardeer, lekker op het randje van 
Eindhoven en toch maar 3 km van het centrum. 
In 2000 is het pand gebouwd met de 
huisnummers 39 en 39A. Mijn vrouw Véronique 
heeft hier ook haar eigen salon, zij is 
schoonheidsspecialiste en visagiste. Zelf ben ik 
een wijnwinkel ‘Textuur Wijn’ gestart. Mijn passie 
voor wijn is er al erg lang en de kennis en kunde 
is er door de jaren heen ook gekomen als 
ervaringsdeskundige en door het volgen van 
diverse cursussen. Ik ben ook mede eigenaar van 
het bedrijf ‘Textuur Communicatie’, waarin alles 
draait  om vormgeving, illustratie,  fotografie en 
webdesign. Hier kan ik me ook heel goed uitleven 
en inleven. 
 
Over mijn bedrijf Textuur WIJN wil ik graag meer 
vertellen, want ik hou van een goed glas wijn! 
Natuurlijk is wijn vooral een persoonlijke beleving. 
Een wijnliefhebber weet dat.  Bij Textuur WIJN 
aan de Urkhovenseweg is een prachtruimte met 
heldere presentatie van Rood, Wit en Rosé. Op 
zoek naar een fraai wijngeschenk? Naast mooie 
wijnen kun je ook voor christalglas glazen, 
karaffen en andere bijzondere wijnaccessoires bij 
mij terecht. Voor het proeven is volop de ruimte 
binnen maar staat ook een fantastische tuin ter 
beschikking. Samen een workshop opzetten is dus 
ook een mogelijkheid. Kijk voor meer informatie 
over wijnen op www.GastrovinoTextuur.nl. 
 
A votre santé! 

WIJKFEEST GEESTENBERG – BIJBUURT-
DAG 26 SEPTEMBER 2015 
 
Het is een erg mooie dag geworden! Het was dus 
genieten van de 'Bijbuurtdag' in de Groene Long bij 
het Karregat.... 
Vanaf 15.00 uur was er heerlijke live muziek. Over-
al spelletjes op tafel, leuke kinderspelen rondom de 
tenten en kraampjes. Beetje bijbuurten, rondlopen 
of lekker muziek luisteren onder het genot van een 
drankje. Om 17.00 uur was het tijd voor de buurt-
maaltijd (voor 120 personen!) om daarna nog 
heerlijk na te tafelen en te genieten! Petje af voor 
de organisatie. 
Kijk voor alle foto’s op facebookpagina Geesten-
berg Wijkfeest . Je staat er vast ook bij… 

Foto’s Alexander van der Dussen 

Roel Cobussen tussen zijn wijnen. 
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Tuintip voor oktober:  
Herfstkleuren 

Door Jeroen Soontiëns 
 
Het is herfst. De grote verkleuring van planten, 
struiken en bomen is begonnen. De kleuren geel, 
oranje, rood en bruin zetten de natuur in vuur en 
vlam. Elk jaar is het weer een beetje verschillend. 
Hoe gaat dit precies in zijn werk? 
 
In het groeiseizoen zijn alle bladeren groen. De 
kleur groen is afkomstig van het bladgroen in het 
blad, ook wel chlorofyl geheten. Het bladgroen is 
de energiefabriek van de plant en zorgt voor de 
aanmaak van suikers en zuurstof. De aanmaak 
gaat het hele groeiseizoen door, maar wordt in de 
herfst steeds minder en stopt uiteindelijk. De bla-
deren van bladverliezende planten hebben dan 
geen functie meer en sterven af.  
 
Voordat het blad van de plant valt worden de kost-
bare voedingsstoffen echter teruggetrokken in de 
takken en wortels, zodat ze niet verloren gaan. 
Het chlorofyl wordt ook uit het blad gehaald zodat 
de groene kleur verdwijnt. Andere pigmentstoffen 
in het blad gaan dan de kleur bepalen. Dit zijn de 
herfstkleuren die wij zien. De kleur verschilt per 
plantensoort, maar is ook verschillend per herfst-
seizoen.  
 
De mooiste herfstverkleuring vindt plaats bij warm 
en zonnig najaarsweer. Het is dan wel belangrijk 
dat het niet waait en de nachten niet te koud zijn. 
Nachtvorst zorgt voor een snelle bladval, ook als 
het blad nog niet is verkleurd. 
 
Wilt u ook een fraaie herfstkleur in de tuin? De 
mooiste herfstkleuren heeft u van de toverhaze-
laar (Hamamelis ‘Arnold Promise’), japanse noten-
boom (Ginkgo biloba), japanse esdoorn (Acer pal-
matum) en kardinaalsmuts (Euonymus euro-
paeus). Zet deze struiken op een zonnige plek 
voor de beste verkleuring. 
 
 

 
 
 

VLOOIENMARKT 
 
Op zondag 1 november organiseert 
scouting St. Frans weer haar jaar-
lijkse vlooienmarkt. 
 
De markt begint om 12.00 uur op het 
terrein van de blokhut aan de Vuur-
vlinderstraat. 

 
Er zijn weer vele leuke spullen te koop en ook een 
drankje en een hapje. 
 
De toegang is gratis. 
 
Voor inlichtingen tel. 281 61 86 
Scouting St. Frans 
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Advertentie 



  Op deze 2  pagina’s ziet u een  greep uit de vakantie

-foto’s die wij hebben ontvangen.  

 

De winnende foto komt vanAnnemarie van Limpt.  

‘Lekker eten, drinken en chillen met vrienden  

tijdens het Solar festival’ 

 

De prijswinnaar krijgt bericht. 

Uitslag Vakantiefotowedstrijd 2015 
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ACTIVITEITEN IN EN RONDOM DE WASVEN-
BOERDERIJ 
 
Ook in de herfst kun je uitstekend terecht in het 
Wasven. Hét jaargetijde om nog te genieten van 
de buitenlucht en de natuur. We hebben een aan-
tal leuke wandelingen die vanuit de Wasvenboer-
derij starten en nieuw is de Gezonde Zorg Fiets-
route. Ook sportief dus genoeg te doen: graag tot 
ziens bij het Wasven! 

Nieuw: gezonde zorg fietsroute 
Bij het Wasven zijn we op allerlei manieren bezig 

met Gezondheid en Zorg. Ge-
lukkig zijn we daar niet de eni-
gen in. Ook rondom het Was-
ven zijn veel bedrijven en in-
stellingen hiermee bezig. Om u 
op een ontspannen gezonde 
manier met hen kennis te la-

ten maken hebben we een prachtige fietsroute 
van 34 km lang langs deze bedrijven en instellin-
gen uitgezet . 
 
Op elk van de beschreven bedrijven of instellingen 
kun je binnenlopen en verdere informatie krijgen. 
De fietsroute leidt van het Groendomein Wasven 
via dergelijke bedrijven en instellingen naar De 
Krakenburg in Nuenen en vandaar via een andere 
route weer terug. Starten kan op beide plekken. 
Op beide plaatsen en in de tuinen onderweg is 
koffie e.d. te verkrijgen. De route is te downloa-
den op onze site of te leen in de Gasterij. 
 
Natuurthema-avond jeugd: Zijn er nog insec-
ten? 
Op vrijdag 30 oktober is er weer een Natuurthema
-avond voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Deze 
avond wordt gehouden in de Schop (de grote 
schuur naast de Wasvenboerderij). Dit keer leg-
gen we de insecten onder de loep. 
Nu het steeds kouder wordt, lijkt het wel of alle 
insecten verdwenen zijn. Waar zijn ze toch geble-
ven? Wij gaan naar ze op zoek! Eens kijken welke 
soorten er nog rondkruipen en -vliegen. 

 

Welke insecten ken jij? Hoe zien die er uit als je ze 
door een loep bekijkt? Vind jij insecten eng, van 
zo héél dichtbij? 
Als je meer over insecten wilt weten, kom dan 
naar de Natuurthema-avond in de Schop op vrij-
dag 30 oktober. We starten om 19.00 uur en ein-
digen om 21.00 uur. De entree is € 2,00 per kind. 
Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. 
 
Expositie: Schilderijen van Anja Namink 
Vanaf 31 oktober kunt u op de Overloop werk be-
zichtigen van Anja Namink. Schilderen is de grote 
passie van Anja. Ze vindt de onderwerpen bij de 
mens en in de natuur, maar ook abstract is een 
pad dat ze de laatste tijd opzoekt. Ze schildert 
snel, met een losse herkenbare toets. Het is een 
spel van kijken, het laten gebeuren en verbaasd 
zijn over het resultaat. Ze trekt zich terug in haar 
werkruimte om helemaal in een schilderij op te 
gaan. Dat geeft veel energie en voldoening. En 
waardering door anderen is de kers op de taart! 
Kom het werk van Anja bekijken tijdens de ope-
ningstijden van De Gasterij. Dit kan tot en met 6 
december. De opening van de tentoonstelling is op 
31 oktober om 14:00 uur. 

 
Nationale Natuurwerkdag 
Op zaterdag 7 november vindt de Nationale Na-
tuurwerkdag plaats. Deze valt voor 't Wasven dus 
samen met de maandelijkse Natuurwerkochtend 
voor groot en klein. Tijdens de Nationale Natuur-
werkdag gaan we onder leiding van de Natuur-
werkgroep aan de slag met diverse natuurklussen. 
Er zijn altijd volop leuke en nuttige werkzaamhe-
den te doen in het Wasvengebied! 
Het is keigezellig om samen - volwassenen én kin-
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Gasterij 040 787 0707 gasterij@wasven.nl 
Tussen de Molens 040 787 0708 winkel@wasven.nl 
Natuurwerkgroep 040 787 2864 natuurwerkgroep@wasven.nl 
  
Adres Wasvenboerderij: Celebeslaan 30 
 5641 AG Eindhoven 

Expositie Jan Tinholt Tot en met 25 okto-
ber, De Overloop 

Natuurthema-avond: Zijn er 
nog insecten? 

30 oktober 19:00 uur 
in De Schop 

Expo schilderijen Anja Namink 31 oktober 14:00 uur 
De Overloop 

Nationale natuurwerkdag 7 november, 09:30 
uur bij De Schop 

Bakmiddag voor kinderen: 
Plank voor je pop 

11 november, 13:30 
uur in De Schop 

De pieten bakken ze bruin 21 november, 13:30 

uur 

mailto:gasterij@wasven.nl
mailto:winkel@wasven.nl
mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
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deren- aan de slag te gaan om onze leefomgeving 
nóg mooier te maken. Lekker fysiek bezig zijn in 
de natuur. En het is nog leerzaam óók! Komt u / 
kom je ook meehelpen? We verzamelen ons op 7 
november bij De Schop (de grote schuur naast de 
Wasvenboerderij). De Nationale Natuurwerkdag 
duurt van 9.30 tot 14.30 uur. In de pauzes is er 
koffie of thee met iets lekkers! Voor meer informa-
tie: natuurwerkgroep@wasven.nl 
 
Bakmiddag voor kinderen: Plank voor je pop 

 
Onder leiding van een éch-
te bakker maken we iede-
re maand de lekkerste 
koekjes en taartjes tijdens 
de bakmiddag voor kin-
deren van 6 tot 10 jaar.  

 

Met de goedheiligman in aantocht is het natuurlijk 
weer tijd voor Sinterklaas-lekkernijen. Op woens-
dag 11 november gaan we op ambachtelijke wijze 
speculaas bakken. Vroeger werden speculaaspop-
pen op een plank gemaakt. Tijdens de bakmiddag 
ga je dit zelf ook doen. Spannend!! Als de specu-
laaspoppen in de oven liggen, drinken we ranja en 
spelen we het Pepernotenspel. Aan het einde van 
de middag mag je je zelfgebakken speculaas na-
tuurlijk mee naar huis nemen. 
De bakmiddagen worden gehouden in De Schop. 
We beginnen om 13.30 uur en om 15.00 uur zijn 
we klaar. Meedoen kost € 3,50 per kind. Kom je 
ook naar de kinderbakmiddag op woensdag 11 no-
vember? Schrijf je dan wel eerst even in, want er 
kunnen maar 20 kinderen per middag meedoen! 
Stuur een mailtje naar winkel@wasven.nl om je 
aan te melden en breng de bevestiging van je in-
schrijving mee als je komt bakken. Laat het alsje-
blieft ook even weten als je per ongeluk toch niet 
kunt komen. 
 
De pieten bakken ze bruin 
Op zaterdag 21 november hebben we een gezellige 
Sinterklaasmiddag ‘De pieten bakken ze bruin’. 
Van 13:30 tot 16:00 uur zijn er Sint-activiteiten in 
de hele boerderij maar ook in De Schop en in de 
kas. Ook het bakhuisje is in gebruik.  
Opgeven voor deze middag kan op de dag zelf, van 
13.00 – 13.30 uur in de Kas (€ 4,- per kind). 
 
Hooi en stro te koop 
Bij de kas van ’t Wasven is weer onbespoten Ton-
gelres hooi en stro te koop! Een baal stro kost  
€ 5,00 en een zak hooi € 1,50. Afname van een 
grootverpakking hooi is ook mogelijk. De kas is 
geopend op maandag, woensdag, donderdag en 
vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur. Voor meer info: 
natuurwerkgroep@wasven.nl 
 
Facebook en Twitter 
De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn 
op moment van uitgave. Op de website 
www.wasven.nl, facebook de Wasvenboerderij en 
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook 
digitaal verspreid. 
 

Natuurthema-avond  
25 september 
 
DE VOGELNESTEN VAN VINCENT VAN 
GOGH. 
 
Van Gogh was een verzamelaar van nestjes 
van vogels. Kinderen uit de buurt zochten die 
voor hem en kregen er een dubbeltje voor. 
Dat was 130 jaar geleden 

Wij van het Groen-
domein hebben de 
afgelopen jaren ook 
nesten verzameld, 
maar van welke vo-
gels zijn die nesten? 
Op de schilderijtjes 
van Vincent staan 
dezelfde nesten als 
die op de tafels la-
gen. Van een win-
terkoninkje en een 
vink, maar ook een 
merel en een tjiftjaf. 
Maar er waren nog 
veel meer nestjes, 
dat konden we op-
zoeken in de vogel-
boeken. 
  

 
 
Nesten opzoeken en tekenen 
Maar de nesten tekenen net als van Gogh, dat is 
toch wel even wat moeilijker.  
Sommige kinderen kijken goed naar de nestjes en 
dan komt er toch wat leuks op papier. 
Als verrassing mochten we een voorstelling zien 
over de vrienden van Vincent van Gogh. 
Alle kinderen en bezoekers waren Vincent zelf. 
Door de ogen van Vincent, heette het. 
 
Levensgrote poppen 
Het was een prachtig poppenspel van Irene en Jan 
Willem. 
Zo vliegt een avondje natuur en cultuur toch snel 
voorbij. 
Volgende keer, op 30 oktober, gaan we op zoek 
naar insecten in het bos. 

Nesten opzoeken in de boeken. 

Nesten tekenen, zoals Vincent van Gogh deed. 

mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
mailto:winkel@wasven.nl
mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
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Beste wijkbewoners, 
 
Afgelopen week zijn we op basisschool ‘t Karregat bij de kleuters, in de groepen 1 en 2 gestart met het 
eerste thema van dit schooljaar….Sneeuwwitje.  
 
Om de kinderen enthousiast te maken heeft een aantal leerkrachten een spetterend toneelstuk opge-
voerd in onze nieuwe speelzaal met podium, licht en geluid.  
Door geweldig acteertalent kwamen de verschillende rollen op een leuke manier naar voren en werden 
de kinderen meegezogen in het verhaal. Er werd met aandacht geluisterd, gelachen en met spanning 
uitgekeken naar de afloop van het verhaal.  
De kinderen kwamen vol enthousiasme uit de voorstelling en zijn er klaar voor om 6 weken met 
Sneeuwwitje en alles wat daarbij hoort aan de slag te gaan in de klas.  
 
Groeten, 
De juffen en meesters van groep 1 en 2 van basisschool ‘t Karregat. 
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Door Huub Sanders 
 

 
 
De Kneu 
De Kneu die vloog laatst zonder licht 
En stootte prompt zijn neusje 
Ook zaten beide oogjes dicht 
Toen leek het meer een   Kneu.sje 
 
De Putter 
Hij wil van vrouwtjesputters echt niks weten, 
geen gezeur en geen gesputter 
Je mag hierbij een ding niet vergeten 
hij is een echte mannetjes PUTTER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HULPMIDDELEN IN MACULA-CAFÉ 
 
Dinsdag 27 oktober is er weer het maandelijk-
se Macula-café (voorheen 
MD-café) voor mensen met de oogaandoening 
MaculaDegeneratie.  
 
Deze middagkomt  de firma slechtziend.nl  
(http://www.slechtziend.nl) een aantal hulpmidde-
len uit hun collectie tonen en demonstreren, waar-
onder:  
- low vision; 
- producten, o.a loeps; 
- audio producten o.a voorleesapparatuur; 
- telefoons zowel draadloos als mobiel; 
- computerhulpmiddelen o.a toetsenborden.  
 
Dit is slechts een greep uit de hulpmiddelen die in 
het café getoond zullen worden. 
Kijkt u alvast eens op de website van  
slechtziend.nl. 
 
Locatie : Ontmoetingscentrum Het Struikske, 
Struyckenstraat 10, 5652 GM 
Eindhoven (Strijp). Van 14.00-16.00 uur. De zaal is 
open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis.  
 
Informatie: Ada van Dam tel. 040-2520650. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De vakantie zit er alweer een 
tijdje op en wij zijn begonnen 
aan een super leuk schooljaar! 
 

 

Om na de vakantie toch nog een beetje de 
vakantiestemming erin te houden zijn wij bij de 
kleuters gestart met het thema Vakantie. 
De kinderen hebben kaartjes vanuit hun 
vakantieadres opgestuurd naar school, waardoor 
we daar gezellig over hebben kunnen kletsen. Ook 
hebben we spullen verzameld die bij dit thema 
horen en hier hebben wij een mooie thematafel van 
gemaakt.  
 
Het was erg leuk en we starten nu met het thema: 
Een heel jaar rond! Dit gaat over de seizoenen en 
wat daar allemaal bij hoort. Ook zit hier de 
Kinderboekenweek in verwerkt, omdat wij het 
belangrijk vinden dat kinderen veel lezen!   

 
Groetjes van basisschool de Boog! 

Vogelrijmelarij 
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bijbelteksten. 
Plaats en tijd: Van 20.00 tot 22.00 uur op 6 oktober in 
de Adventskerk en op 18 november in de Ontmoetings-
kerk. 
Contactpersoon en opgave: ds. Tineke Boekenstijn,  
E:  t.c.m.boekenstijn@planet.nl of tel. 040 – 8420006 
 
Wilt u meer weten, dan kunt u contact op nemen met:  
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@steenlui.nl 
 
NB. De Ontmoetingskerk staat aan Meerkollaan 3 en de 
Adventskerk aan Camphuysenstraat 4 te Eindhoven. 
Tenzij anders vermeld, zijn alle bijeenkomsten in de Ont-
moetingskerk. 
 
 

PAROCHIE SINT JORIS 
 
Kerkwijkcentrum (KWC) Tongelre, naast de  
Martinuskerk:  
telefoonnummer KWC Martinus: 040-2811324.  
Bij afwezigheid vrijwilligers KWC: 040-2110467 

(Parochiecentrum St.Joris). 
Emailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
Website: www.parochiesintjoris.nl. 
 
Openingstijden:  
maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 
uur. 
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een 
gezellig praatje. Op dinsdag- en vrijdagochtend is 
kapelaan P. Geelen aanwezig. 
Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de 
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een ge-
zellige babbel. 
 
ST. MARTINUSKERKHOF INFORMATIE 
 
Vanwege Allerheiligen en Allerzielen 2015 zijn de ope-
ningstijden van het St.Martinuskerkhof 
van vrijdag 23 oktober t/m zondag 8 november 2015 
van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Graag willen wij nog eens een beroep doen op mensen 
die ons in deze weken kunnen helpen met bladruimen, 
zodat het er dan weer netjes uitziet vooral rond de da-
gen dat onze dierbare overledenen weer speciaal her-
dacht worden. 
 
Aanmelden kan bij: T.Verhulst tel: 040-2812920  

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van 
Rond ‘t Hofke maandelijks de kerkberichten en een in-
formatieve kerkelijke tekst geplaatst. 

MOMENTEN MET  

 , ziel EN . 

 
 
 
 
www.pkn-eindhoven.nl 
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven 
Twitter: ProtestantEindhoven 

 
Kerkdiensten op zondag: 

 
Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 

tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de ba-

sisschoolleeftijd. Op 25 oktober en 8 november is er 

voor tieners een aparte viering (jeugdkerk). 

  

Wie wilt u gedenken 

Op zondagmorgen 1 november om 10.00 uur  worden 

in de Ontmoetingskerk de mensen herdacht die het af-

gelopen jaar zijn overleden. 

Stilstaan bij degenen 

die zijn gestorven. 

In de kerkdienst 

worden hun namen 

voorgelezen en na 

het noemen van elke 

naam wordt een wit-

te bloem in het wa-

ter van het doopvont 

gelegd. Daarmee 

wordt uitgedrukt dat 

het leven van de overledene weer terug gaat naar de 

Bron.  

 

Bijbellezen met mensen, werkzaam in de zorg op 18 

november 

De eerste bijeenkomst is op woensdag 18 november op 

Erasmuslaan 1. 

Er is nog plaats voor twee of drie mensen.  Hebt u inte-

resse of wilt u meer weten, neem dan contact op met 

Hannie Luiten, tel. 040-2123501 of  

E: gfjluiten@steenlui.nl. 

 
Instuif – inloopmorgen  
De deuren staan open en iedereen is welkom voor een 
praatje, een kopje koffie, een spelletje of een kort ge-
sprek over een thema. Op 21 oktober  en 18 november 
in de Adventskerk  en op 4 november in de Ontmoe-
tingskerk. Het is allemaal wat informeel en u kunt ge-
rust in- en uitlopen.  
Globaal ziet het programma er als volgt uit: 
- 10.30 uur de deuren gaan open voor koffie en thee 
- 11.15 tot 11.45 uur kort gesprek over een thema 
- gesprek, ontmoeting, een spelletje ….. 
- lunch: iedereen neemt een eigen lunchpakketje mee 
 en u krijgt een kopje soep  
- 13.00 uur einde. 
 
Thema-avonden: Bijbelverhalen en kunst - "Verder kij-
ken dan je neus lang is" 
Een serie avonden over bijbel en kunst o.l.v. de kunste-
naar Leo Steinhauzer en ds. Tineke Boekenstijn. Ont-
dekken hoe beelden op een nieuwe en soms andere 
wijze kunnen bijdragen aan het lezen en begrijpen van 

 

25 oktober 10.00 uur dominee Grosheide in 
de Adventskerk 

1 november 10.00 uur dominee Boekenstijn 

8 november 10.00 uur dominee Boekenstijn 

15 november 10.00 uur dominee Grosheide 

mailto:t.c.m.boekenstijn@planet.nl
mailto:gfjluiten@steenlui.nl
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UIT HET DAGBOEK VAN TWEE MANTELZOR-
GERS 
 
Opgetekend door Wim van de Wiel 

 
Zondag 13/9: Onze rustdag. Rond twaalf uur 
belt Cis op: “Ik ben gevallen, eerst in de bijkeuken 
tegen het muurtje van het toilet en toen neerge-
kwakt op mijn linkerschouder. Jac, de buurman, 
opgepiept via mijn alarm, heeft mij overeind ge-
holpen. Later voelde ik me misselijk en dol en viel 
ik weer in de kamer. Ik heb zo’n pijn”. Dick legt de 
telefoon neer, pakt de autosleutels en gaat. 
(vervolg zie onder …) 
 
Een Tongers echtpaar, Joke en Dick, beiden in de 
zeventig, twee kinderen en kleinkinderen. Al meer 
dan drie jaar dragen zij de zorg voor hun alleen-
staande zus Jeanne, die dementerend is. Jeanne 
woont in een kleinschalig verpleegtehuis. Door de 
band die in de loop der jaren gegroeid is, ontmoe-
ten Joke en Dick haar zo mogelijk elke dag voor 
bezoek of ondersteuning. 
Daarnaast ondersteunen zij ook de oudste zus van 
88 en al 12 jaar weduwe. Dick is contactpersoon 
voor twee van haar kinderen: De oudste Rob 
woont in een opvanghuis in Baarle Nassau en de 
jongste Ger wordt langdurig psychiatrisch bege-
leid. 
Maandag 7/9: Onze vaste oppasdag. Een vol-
le dag, waarvan we genieten. In de loop van de 
avond gaat Dick naar Jeanne. 
 
Dinsdag 8/9: Nu Ger definitief in aanmerking 
komt voor een appartementje met woonbegelei-
ding, gaat Dick naar zijn huurhuis om met de ver-
huizing te helpen. Samen sorteren we keukenge-
rei, kleding en linnen- en beddengoed uit. 
 
Woensdag 9/9: Dick gaat naar het GGzE voor 
een gesprek met een psychologe. 
’s Avonds naar het verpleegtehuis. 
 
Donderdag 10/9: Joke heeft een gesprek met 
de diëtiste van Jeanne. In april heeft Jeanne haar 
arm gebroken en mede onder invloed van de pijn-
medicatie is toen haar voeding aangepast. Ze mag 
weer met de dagelijkse pot mee-eten. 
 
Vrijdag 11/9: Samen met neef Ger neemt 
Dick de verwaarloosde tuin onder handen: alle on-
kruid eruit. Het verwijderen van de klimop, die 
over de dakgoot en onder de pannen groeit, vraagt 
veel energie, zeker wanneer we de klimop bij de 
buren mee moeten nemen. Rond vijf uur rijden we 
met een bomvolle aanhanger (tuinafval en twee 
afgedankte matrassen) naar de milieustraat. 
Joke gaat ’s middags met Jeanne naar de kapper. 
Rob is op bezoek geweest bij zijn moeder thuis en 
’s avonds brengt Dick hem terug naar zijn opvang-
huis (’n rit van 2 uur). Onderweg goede buurt: 
“Hoe loopt ‘t?” 
 
Zondag 13/9, vervolg van de eerste alinea: 
Met een gezicht vol pijn ondersteunt Cis haar lin-
kerarm. Na telefonisch contact met de huisartsen-
post rijden we naar de Sint-Anna in Geldrop. Fo-
to’s worden gemaakt en ‘t blijkt dat haar boven-
arm gebroken is net onder de kop. Vorig jaar april 
is – ook door een val – in haar rechterarm een 
spier afgescheurd en nu dit: Cis is volledig 

‘ontarmd’ of ‘onthand’. Ze wordt opgenomen in het 
ziekenhuis om de mogelijke oorzaak van het vallen 
te achterhalen. ’s Avonds brengen we kleding en 
toiletspullen naar Geldrop. 
 
Dinsdag 15/9: Gesprek met de transferver-
pleegkundige: Cis zal de komende weken voor 
herstel 24-uurs zorg nodig hebben. De verpleeg-
kundige gaat informeren waar plaats is. 
Onze dochter is ziek en Dick brengt de kinderen 
naar het kinderdagverblijf. ’s Avonds gaat Joke 
naar Jeanne in het verpleegtehuis. 
 
Woensdag 16/9: Dick haalt met Ger de kle-
dingkast uit elkaar en de vloerbedekking wordt uit 
de kamers gesloopt, “wat een stofzooi”. 
 
Vrijdag 18/9: Cis wordt ontslagen uit Sint-
Anna en gaat naar het Theresia-huis aan de Bre-
dalaan. Na overdracht van verpleging, arts en fysi-
otherapeute komen we rond twaalf uur aan in 
Strijp. We eten tussendoor een boterham, Joke 
ruimt Cis’ persoonlijke spullen op, Dick repareert 
een lekkende stankafsluiter en gaat naar de apo-
theek. Om vijf uur zijn we samen thuis. ’s Avonds 
brengen we kleding en andere benodigdheden 
naar Cis en komt Jeanne niet meer aan bod voor 
een bezoekje. 
 
Zaterdag 19/9: Dick gaat weer naar Ger en 
vandaar met een volle aanhanger naar de milieu-
straat: uitgeleefd meubilair, vloerbedekking, ka-
potte tuinstoelen, luxaflex etc. ……..  
 
Zondag 20/9: ’s Middags gaat Dick naar de fami-
liedag in het opvanghuis van Rob, dit jaar zonder 
zijn moeder Cis. Samen hebben we een gezellige 
middag en contact met begeleiders. Rob heeft een 
geslaagde dag want hij verkoopt een drietal eigen 
schilderstukken. Rob, die ongerust is over zijn 
moeder, neem ik mee naar Eindhoven en breng 
hem in de loop van de avond terug naar Baarle 
Nassau. 
Mantelzorg: Bijna ieder van ons komt hiervoor te 
staan, ouder of kind, zus, broer, oom, tante of 
neef en nicht, buurvrouw of buurman. Onbewust of 
onbedoeld raak je in de rol van mantelzorger en op 
een enig moment vraag je jezelf af: “Tot hoever?” 
Tot hoever kan ik gaan in het geven van zorg en 
hulp met respect voor de eigen verantwoordelijk-
heid en zelfstandigheid van de ander? Tot hoever 
mag ik gaan met respect voor mezelf om overeind 
te blijven? 
Misschien kan de volgende gedachte ons op het 
juiste spoor houden: “Zorg voor de ander, zoals 
jijzelf graag verzorgd of behandeld zou willen wor-
den!” Jouw en mijn omgeving zal er dan rijker van 
worden. 
 
(P.S. i.v.m. de privacy zijn gebruikte namen gefin-
geerd).  
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Het is half september en wat hoor ik vlak bij het 
Hofke? Een harde schelle piepschreeuw. 
Dit lijkt wel het geluid van een halsbandparkiet. 
Een dag of twee later weer, vanuit de Beukenlaan. 
Ik hoorde het geluid wel, maar ik zag de vogel 
niet. 
Aha,  daar vliegt ie dan, een grote groene parkiet 
met een rood halsbandje in zijn nek, een rode sna-
vel en een opvallend lange staart. Zal dit de eerste 
zijn vanuit het westen van Nederland of Brussel, of 
misschien ergens ontsnapt? 
In de grote steden in de Randstad is deze exoot 
een broedvogel van het stedelijk gebied geworden. 
Daar leven al duizenden paartjes, helemaal aange-
past aan ons klimaat. Zelfs `s winters zijn ze te 
vinden op de voertafel. 

De halsbandparkiet 

 
De halsbandparkiet is een papegaaiachtige die 
oorspronkelijk uit tropisch Afrika en Zuid-Azië 
komt. Ooit als volièrevogel geïmporteerd. 
Het zijn holenbroeders en maken hun nest in 
spechtengaten of nestkasten maar ook in spleten 
en gaten van gebouwen. 
Het voedsel bestaat uit zaden, granen, bloemen en 
knoppen. 
Uit onderzoek blijkt dat in gebieden waar de 
halsbandparkiet aanwezig is, de boomklever en 
grote bonte specht, onze eigen holenbroeders, in 
aantallen afnemen. 
Hoe het hier in Tongelre en dus Eindhoven zal 
vergaan met deze vreemde vogel is even 
afwachten. 
Misschien ziet of hoort u hem ook wel binnenkort. 
 
Met groengroet. Kees van Grevenbroek 
 
 
 

 
Nationale Natuurwerkdag  
7 november 2015 
De eerste zaterdag van november is er weer de 
landelijke natuurwerkdag. 
Duizenden vrijwilligers zetten zich dan in voor de 
natuur in Nederland, om vóór die natuur in hun 
eigen leefomgeving iets te betekenen. 
Wij als Groendomein Wasven gaan dan ook weer 
aan de slag in ons eigen gebiedje. 
Er zijn verschillende natuurklussen, namelijk: 
de Karpendonkse loop uitmaaien en harken, zodat 
het komende winterseizoen ook de 
waterhuishouding weer optimaal functioneert. 
Het snoeien van hagen. Maar ook het rolatorpad in 
het bos gangbaar houden, zodat ook mensen met 
een rolstoel of karretje in de winter toch nog een 
klein ommetje kunnen maken in onze mooie 
natuur. 

 

Lekker samen aan het werk in de natuur 
 
Voor de kinderen is er de zwerfafvalzoektocht door 
het hele Wasvengebied met een afvalmeting. 
Na de lunch is er voor de kinderen een 
knutselactiviteit en een verrassing. We starten om 
9.30 uur en ronden het werk om 14.30 uur af. 
Tussen de middag zorgt de kok van de 
Wasvenboerderij weer voor heerlijke soep met 
brood. 
Kom je ook helpen onze leefomgeving te 
verfraaien?  
Samen maken we er iets moois van. 
 
Opgeven kan via  www.natuurwerkdag.nl of bij 
natuurwerkgroep@wasven.nl. 
Voor meer info: Kees van Grevenbroek 
0611178637. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia van Aggel of Maaike Mol, tel 040-2331600. 

Sectie C 
Daalakkersweg 4 
5641JA Eindhoven 
 
040-7601285 
info@sectie-c.nl  
www.sectie-c.nl 
 

autonoom denken, authentiek doen 
 
Sectie-C opent de poort.  
 
De bewoners van Sectie-C geven een inkijk in 
het zijn van de autonome ontwerper en  
kunstenaar.  
Ruim honderd makers uit allerlei disciplines 
presenteren zich in hun natuurlijke habitat: 
de werkplaats.  
 
Dé plek waar ideeën ontspruiten en realiteit 
worden. Strak werk in een ruw kader.  
 
De makers nemen de bezoeker mee in de 
wording en belevingswereld van hun werk.  
Een grensverleggende zwerftocht die een 
unieke kijk biedt op de processen en de dyna-
miek van Sectie-C. 
 
 

Ongedwongen samenwerkingen tussen deze 
180 creatieve ondernemingen; kunstenaars, 
designers, muzikanten, communicators en 
ambachtslieden maken Sectie-C een nage-
noeg zelfvoorzienende enclave. 
 
Sectie-C is een groot gonzend gebied inge-
richt met ateliers, werkplaatsen, tuinen, 
podia, expositieruimtes en laboratoria. 

DUTCH DESIGN WEEK IN VITALIS BERCKELHOF 

Ankerpunt voor  
de wijk Berckelhof 

Generaal Cronjéstraat 3,  
5642 Eindhoven 

C 

EINDHOVEN 
17-25 OCT 2015 
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MOOI RESULTAAT ZONNEPANELENACTIE 
IN TONGELRE 
 
Begin dit jaar heeft de Eindhovense vrijwil-
ligersvereniging 040energie een vijftal infor-
matieavonden gehouden in Tongelre voor 
wijkbewoners die overwogen zonnepanelen 
te laten installeren. Ruim 120 buurtbewoners 
waren erbij.  
 
Quickscan en schouw 
Bij deze bijeenkomsten kregen mensen uitleg over 
de werking, de voordelen, de kosten en de op-
brengst van zonnepanelen. Een buurtbewoner ver-
telde over zijn ervaringen met zonnepanelen én 
040energie. Schouwmeester Christian Aagaard en 
installateur EigenEnergie.Net vertelden alles over 
hun rol in het aankoop- en montagetraject. En 
natuurlijk was er gelegenheid om vragen te stel-
len.  
 
Tot slot konden bezoekers zich opgeven voor een 
quickscan en/of een schouw. Een quickscan is gra-
tis en maakt snel duidelijk of zonnepanelen voor 
een bepaalde woning wel of niet een goed idee 
zijn. Als een huiseigenaar op grond van de 
quickscan besluit lid te worden van de vereniging, 
komt de schouwmeester ter plekke de situatie be-
kijken: de schouw. Op basis van het schouwrap-
port volgt een offerte op maat van de leverancier. 
Het resultaat: 11 nieuwe installaties in Tongelre 
met een jaarproductie van in totaal ca. 33.000 
kWh .  

Dertig auto’s 
In de rest van Eindhoven werden via 040energie 
nog 80 installaties geplaatst goed voor 210.000 
kWh per jaar. Onze bijdrage aan duurzame energie 
voor heel Eindhoven is dus per jaar ruim 240.000 
kWh. Dat scheelt heel wat CO2-uitstoot: in een jaar 
ongeveer evenveel als 30 middenklasse benzine-
auto’s uitstoten! In totaal wordt nu 6,5% van de 
Eindhovense zonnestroom geproduceerd door via 
040energie geplaatste zonnepanelen, een resultaat 
waar we – als vereniging die nog geen twee jaar 
bestaat – best trots op zijn  
 

 
Waarom zonnepanelen kopen via 040ener-
gie? 
- Zonnepanelen zijn financieel aantrekkelijk en 

goed voor het milieu.  
- U investeert eenmalig in de op uw eigen verbruik 

afgestemde installatie, daarna dalen zowel de 
jaarlijkse stroomrekening als de CO2-uitstoot van 
uw huishouden. U wordt deels zelfvoorzienend en 
dus minder afhankelijk van de grote energiebe-
drijven. 

- 040energie heeft prijsafspraken gemaakt met de 
leverancier (collectieve inkoop). Daarom kunt u 
rekenen op een zeker 10% goedkopere offerte. 
t.o.v. vergelijkbare installaties bij andere leve-
ranciers. 

- De vrijwilligers van 040energie kunnen u helpen 
bij vragen en/of onduidelijkheden en bij het te-
rugvragen van de BTW (zo krijgt u ca. 16% van 
de aankoopprijs terug van de Belastingdienst). 

 
Interesse? Of kent u andere mensen die ook zon-
nepanelen willen? Kijk op 
www.040energie.nl/040zon 
 
Frans Vonk en Boris Blazic, 
wijkcoördinatoren Tongelre 
 
Contact: oudtongelre@040energie.nl 
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Een ‘in-dak’-opstelling (27 panelen) aan de Citroenvlin-
derlaan 9 

Een flinke installatie (48 panelen) aan de Loostraat 14 

 is een Eindhovense vrijwilligersver-
eniging zonder winstoogmerk. Het doel van de 
vereniging is om Eindhovenaren te helpen ener-
gie te besparen en zelf schone, duurzame ener-
gie op te wekken. De vereniging is volledig onaf-
hankelijk en niet verbonden aan enige commer-
ciële partij. www.040energie.nl.  

http://EigenEnergie.Net
http://www.040energie.nl/040zon
mailto:oudtongelre@040energie.nl
http://040energie.nl/
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MET KOREIN NAAR HET VLIEGVELD 
 
De kinderen van Korein-groepen Siep en Heinz gin-
gen in september op uitje naar een echt vliegveld. 
Drie busjes vol kinderen vertrokken op de tweede 
dinsdag van de maand vanaf spilcentrum 't Hofke. 
"Net als we op vakantie gaan naar Turkije", vindt 
een van de peutermeisjes. 
Het thema bij Korein is, net zoals op basisschool De 
Boog, vakantie. Hierbij staan ook vervoermiddelen 
centraal, waaronder bussen, auto's en natuurlijk 
vliegtuigen. De vliegtuigen zien we meteen als we 
bij de parkeerplaats van Eindhoven Airport uitstap-
pen. Met veel lawaai stijgt een vliegtuig op. De kin-
deren vinden het prachtig als ze door de enorme 
vertrekhal 'in een treintje' achter de juf aanlopen. 
 
Op het dakterras drukken de jongens en meisjes 
hun neuzen dicht tegen het glas om de vertrekken-
de vliegtuigen zo goed mogelijk te zien. Van al het 
vliegtuigen spotten, krijgen ze wel honger. Het 
fruithapje eten we vandaag in het vliegveldrestau-
rant. 
 
Bij het vliegveldrestaurant hoort ook de kleine bin-
nenspeeltuin ‘Kiddieland’. Die staat vol met vliegtui-
gen, auto's en zelfs een raket. Al snel 'rijden en 
vliegen' de kinderen in de speelgoedvoertuigjes. 
Bijzonder om als hulp-ouder alle pret mee te maken 
tijdens een Korein-uitje. De kinderen spelen en ge-
nieten volop! 
 
In de bus terug kletsen de meisjes nog wat en val-
len de jongens al snel in slaap. Zouden ze van 
vliegtuigen dromen? 
(Met veel dank aan de lieve papa van de 

peuterspeelzaalgroep Siep.) 
 
Korein Kinderplein Koudenhovenseweg 

Vliegtuigen spotten op het dakterras. 

Door Clasine Batenburg en Jack Hanssen 
 

Recept voor de maand oktober 
 

In deze tijd van pompoenen  hebben we een heer-
lijke vegetarische taart. 
Het is even werken (bereidingstijd +/- 1 uur en 10 
min.), maar het resultaat is er ook naar. 
 

Tarta di patata con zucca e funghi 
Aardappeltaart met pompoen en paddenstoelen. 

 
Voor 4-6 personen. 
 
* 600 gram aardappels 
* 400 gram geschilde pompoen 
* 200 gram kastanje champignons of eekhoorntjes
 brood 
* 1 laurierblad 
* 1 gesnipperde sjalot 
* enkele takjes rozemarijn en krul peterselie 
* boter, extra viergine olijfolie en zout 
 
1  Schil de aardappels en snijd ze in schijfjes van 4 
mm dik. Doe ze in een kom, schenk er wat olie bij 
en meng het er  met de hand doorheen. 
Leg de schijfjes op een met bakpapier beklede 
ovenplaat en bestrooi ze met zout. Zet ze 8-10 mi-
nuten in een voorverwarmde oven van 180 graden. 
Haal ze uit de oven en leg ze op een dienblad. Be-
strooi ze met de fijngehakte rozemarijn en laat ze 
afkoelen. 
 
2  Snijd de pompoen in dunne repen en bak deze in 
een paar eetlepels olie met 1 laurierblad in de koe-
kenpan. 
Wanneer ze wat kleur krijgen breng ze dan op 
smaak met zout en zet het vuur uit. 
 
3  Maak de paddenstoelen schoon en snijd ze in 
plakjes. Snipper de sjalot. 
Bak beide op een hoog vuur in een beetje olie in de 
koekenpan. Zet na 4-5 minuten het vuur uit en 
breng op smaak met zout. 
 
4  Smeer een kleine springvorm (19-20 cm) goed 
in met boter. Leg een schijf bakpapier op de bo-
dem, en smeer deze ook goed in met boter. 
Leg er een laag aardappelschijfjes op. Maak vervol-
gens een laag van de helft van de pompoen en de 
helft van de paddenstoelen. 
Vervolgens weer een laag aardappelen - pompoen 
en paddenstoelen. 
Maak af met de fijngehakte peterselie. 
 
5  Bak de taart in een voorverwarmde oven op 175 
graden. Bedek hem na 15 minuten met een vel alu-
miniumfolie en laat hem nog ca. 20 minuten bak-
ken. 
Haal hem uit de oven, verwijder de springvorm en 
serveer hem warm. 
 
Eet smakelijk en geniet er van. 
 
Clasine en Jack  
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Voorste kruisbandletsel 
 
Algemeen 
 
Het kniegewricht bestaat uit 2 botdelen: het dijbeen en scheenbeen. Midden in de knie lig-
gen twee kruisbanden: een voorste en een achterste kruisband. De voorste kruisband heeft 2 
functies: voorkomen dat het onderbeen tijdens bewegen te ver naar voren schiet 
en beperken van te grote draaibewegingen in de knie. 
 
Oorzaak 
De oorzaak van een gescheurde kruisband is een heftige zwik-, draai- en/of overstrekbeweging van de knie. Het ge-
beurt vaak bij sporten met veel draaibewegingen zoals voetbal, hockey, korfbal en zaalsporten en komt 6x vaker voor 
bij vrouwen dan bij mannen. Het opeens scheuren van de voorste kruisband kan voorkomen op alle leeftijden. Bij een 
kruisbandletsel voelt men meestal een "krak" in de knie met een doorzakgevoel. De knie zwelt in de regel snel op. De 
voorste kruisband kan gedeeltelijk inscheuren of helemaal afscheuren.  
 
Behandeling 
Als de voorste kruisband net is gescheurd begint men met rust, lopen met krukken, eventueel een steunend verband 
of brace. Vervolgens gaat de fysiotherapie beginnen. De bovenbeenspieren worden getraind en er wordt veel aan-
dacht besteed aan coördinatie en samenwerking van de spieren rond de knie. Hiermee wordt voldoende stabiliteit ge-
creëerd om dagelijkse dingen en lichte sportactiviteiten te doen. 
 
Als de knie meer stabiliteit nodig heeft dan wat er met alleen fysiotherapie kan worden bereikt of indien de arts dit als 
zinvol inschat, wordt besloten tot een vervanging van de voorste kruisband. De twee meest gebruikte technieken hier-
voor zijn de hamstringplastiek en de patellapeesplastiek.Hierbij wordt via een kijkoperatie de gescheurde kruisband 
door een eigen pees vervangen.  
 
Tijdens de operatie worden de resten van de oude kruisband verwijderd en wordt gekeken naar eventuele andere 
schade aan kraakbeen of meniscus. 
Bij de hamstringplastiek gebruikt de arts de pezen van twee dijbeenspieren (de hamstrings). Deze bevinden zich aan de 
binnenzijde van de knie en worden via een apart sneetje uitgenomen. Bij de patellapeesplastiek maakt de arts gebruik 
van het middelste gedeelte van de kniepees (patellapees). 
 
Revalidatie 
Vrijwel meteen na de operatie begint het revalidatieproces bij de fysiotherapeut. 
 In de eerste fase ligt de nadruk op vermindering van de zwelling en pijn, toename van de beweeglijkheid van de 

knie, lopen en lichte stabiliteitsoefeningen.  
 In de middenfase ligt de nadruk vooral op het verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen van de beenspieren.  

 In de laatste fase kijkt de fysiotherapeut naar wat nodig is om weer terug te keren naar sportactiviteiten en/of 
zwaar lichamelijke arbeid en werkt hier naar toe.  

De duur van de revalidatie verschilt per persoon. De totale revalidatie van operatie tot weer volledig kunnen sporten 
ligt gemiddeld tussen de 6 en 9 maanden. Tussentijds kan in overleg met de fysio en arts een begin worden gemaakt 
met werken. Indien u zelf fysiotherapie nodig heeft, voor welke lichamelijke klacht dan ook, kom gerust een afspraak 
maken met één van onze therapeuten. Zij helpen u graag verder! 
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Fysio- en Manuele Therapie Tongelre / Fitther 
Tongelresestraat 483 
5641 AW  Eindhoven 
Tel. 040 – 281 43 17 
www.fysiotherapietongelre.nl  
www.fitther.nl 

Frank Delemarre 
Janny Gudden 

Bart van Houten 
Monique Webb 

Jitka Beekhuizen 
Helma van Schagen 

Judith van der Velden 

http://www.fysiotherapietongelre.nl
http://www.fitther.nl
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Schrijf de oplossing op een kaart met  

uw naam, adres en telefoonnummer  
en stuur deze naar de redactie. 

(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven) 
of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com 

 

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 november 2015 in het be-
zit te zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

Ans Verheijen neemt contact met u op om de 
prijs te overhandigen. 

Oplossing van vorige maand is: 
 

‘mierenbeet’ 

 
Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

Jos Sanders 
Graviuspad 12 
 
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 

door Wijkblad Rond ‘t Hofke. 
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ABESSIJN 
ANKARA KAT 
BALINEES 
BARCHAANKAT 
BENGAALSE KAT 
BIRMEES 
BORNEO KAT 
CHAMPAGNE 
CHEETA 
CHINCHILLA 
CIVETKAT 
CYPERSE KAT 

DRAADHAAR 
GELE KAT 
GOBI KAT 
GOUDKAT 
HANGOOR 
HAVANNA 
KARTUIZER 
KATER 
KORTHAAR 
LANGHAAR 
LANGSTAART 
LAPJESKAT 

MOERASKAT 
NAAKTE KAT 
NACHTKAT 
PALLASKAT 
PLATKOPKAT 
POOLKAT 
RAGDOLL 
REX 
ROESTKAT 
SCHILDPAD 
SIAMEES 
SOMALI 

SPAANSE KAT 
STEPPEKAT 
STOMPSTAART 
TIFFANY 
TONKINEES 
WILDE KAT 
WILDKLEUR 
WOESTIJNKAT 
ZILVER 

De overgebleven letters vormen twee gezegdes. 

W D E N G A P M A H C S C H I L D P A D A A 

Z I L V E R E Z I U T R A K T A N N A V A H 

R S L Z T A T S D T E A X N T A K K T A C T 

I N E D B A I D E C R G K E A A K A O H R T 

L T D E K A K R Y T IJ A E E R C K T I N A A 

T A R B M L L P A E A H A A S E H N S K N K 

A K N E A R E I O A C K K T T N C T S E W S 

K E E G T R I U N K H A O K S H A A K O O A 

E S S G S A C B R E T G A E I P L A E A W R 

P L T E O T K H L H E A N L N L M S P I T E 

P A K I E B A T A L N S L A A R T O L S H O 

E A E L F N I A E A O A T P L IJ O D T E A M 

T G E A R F I K R V N D S T N L E B E S N G 

S N E M W I A K A T I K G K K K N I S K G A 

T E T O E T N N N T G C A A A T A K D U O G 

A B E S S IJ N E Y O S T T T R A A H T R O K 

R A A H D A A R D P T A K S E J P A L I R N 


