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Alwéér december en alweer een jaar voorbij. “Het lijkt wel of
het steeds sneller gaat”, verzuchten we vaak. Toch heeft een jaar
nog steeds 365 dagen en als we schrikkelen zelfs 366. De uren en
de minuten duren ook nog even lang als vroeger. Dus eigenlijk gaat
de tijd niet sneller, maar we beleven het alsof hij sneller gaat, hij
glipt ons door de vingers.
Alwéér december en alweer een jaar voorbij. Gaat 2009 straks
de geschiedenis in als een crisisjaar? Ook in Tongelre werden we geteisterd door onder andere de kredietcrisis, omgevallen banken, foute koopsompolissen, de klimaatcrisis en bedrijfssluitingen.
Alwéér december en alweer een jaar voorbij. Als redactie van
Rond ’t Hofke kijken we terug op een succesvol jaar. Wij konden ook
dit jaar onze lezers weer laten genieten van artikelen over medewijkbewoners, actualiteiten en festiviteiten in de wijk en last but not
least de artikelen geschreven door wijkbewoners zelf.
Alwéér december en alweer een jaar voorbij. Ondanks alle misère hebben wij in 2009 dankzij onze adverteerders én uw vrijwillige
bijdrage iedere maand weer ons wijkblad kunnen bekostigen. Onze
hartelijke dank aan allen die daar aan hebben bijgedragen.
Alwéér december en alweer een jaar voorbij. Wij blijven positief
en vertrouwen erop dat in het komende jaar de economie zal aantrekken, de arbeidsmarkt zich zal stabiliseren en dat omgevallen
banken en alle crisissen snel tot het verleden zullen behoren.
Alwéér december en alweer een jaar voorbij. Wij hopen dat we
ook in 2010 op uw leuke, spannende en soms ontroerende verhalen
kunnen rekenen en dat u de redactie weet te vinden als u iets opmerkelijks signaleert. Alleen met uw hulp kunnen wij onze lezers op
de hoogte houden van hetgeen er leeft in onze wijk en dat is ons
streven ook voor 2010!
Alwéér december en alweer een jaar voorbij. De
redactie wenst u toe:
Hele fijne kerstdagen,
een spetterende jaarwisseling en een heel gezond en gelukkig 2010.

Algemeen alarmnummer ............................
Apotheek ‘t Hofke ......................................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Parochie Tongelre ......................................
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............
Stadsdeelteam Tongelre .............................
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 3

112
040-2811578
0900-8861
040-2811324
0900-8844
040-2386000

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.
Motortrips, een heerlijk tijdverdrijf
Deze maand vertelt Louis Verhulst,
wonende in de Ministerlaan, enthousiast over zijn grote liefde: motoren en alles wat
daarbij hoort.
Elk
eerste
zonnig
weekend
van
het
jaar, meestal in februari, zie je ze weer
op de weg verschijnen, de gemotoriseerde tweewielers. Na de
donkere wintermaanden op stal te hebben
gestaan begint het bij
hun baasjes weer te
kriebelen en gaan ze
voor het eerst op pad.
Op zoek naar de vrijheid, rijwind, weer
wennen aan het gevoel van acceleratie en kijken of
je nog kunt sturen. Je ziet dan de hele waaier van
rustige en onstuimige types, racers en tourrijders
en natuurlijk de klasse apart, Harley Davidsons,
met hun typische ruige knallende geluid, dat eenieder zich uit zijn jeugd herinnert van de klassieke
stoere gemotoriseerde politieagenten.
Ik wil hier geen exposé gaan houden over welk type motor of merk het beste is, maar de laatste 10
jaar rijd ik op een tourmotor, een Honda PanEuropean. Dat is een wat zware maar goed sturende krachtige motor, waarmee je in een gemakkelijke houding grote afstanden kunt rijden zonder al te
vermoeid te raken.
Maar ook, en daar
gaat het bij de
meeste motorrijders
om, lekkere bochtjes kunt trekken, bij
voorkeur
in
een
heuvelachtig landschap.
Motor Club
Een ander voordeel van de motor is, dat ik hiermee
met een clubje mannen van ongeveer dezelfde
leeftijd, motor en dezelfde interesses een aantal
keren per jaar een tour onderneem naar een interessant motorgebied. Je moet hier denken aan gebieden waar de wegen het liefst niet recht zijn zodat je flink moet sturen. Enkele voorbeelden:

Foto: Motorclub, Louis Verhulst uiterst rechts

dichtbij de Eifel, Sauerland en Ardennen, meestal
goed voor een dagtour of weekend. Verder weg
voor een weektour. Zoals de eindeloze passen van
de Dolomieten, waar we dit jaar in de herfst weer
naar toe gaan, mooie wegen in het Zwarte Woud,
diverse hoge wegen in de Alpen, het prachtige
Noorwegen of het bijzonder gevarieerde Corsica,
waar we afgelopen mei
na 10 jaar
zijn teruggeweest.
Met
een
andere
groep doen
we om de 5
jaar een bijzondere trip,
zoals
Indonesië of Zuid
Foto: Bonificao, oude stad in het zuiden van
Afrika.
Corsica.
Afgelopen mei, Corsica. Telkens weer een geweldige ervaring, korte onoverzichtelijke bochten op
vaak smalle weggetjes die voortdurend bergop of
bergaf gaan. Gelukkig is er weinig verkeer. Regelmatig word je verrast door prachtige uitzichten
over zee of bergen, valleien, stadjes, telkens weer
een verrassing.
Onze tour hadden we in 4 gedeelten gepland.
Heen- en terugreis naar Marseille waar we de
nachtboot naar en van Bastia namen. Dan telkens
2 dagen in en rond Bastia (NO), Bonifaciao (Z) en
Ajaccio (W). Deze prachtige routes worden van tevoren uitgestippeld of aangeleverd door het reisbu-
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CEES BEDANKT!

reau. En tegenwoordig kan dat op de
motor ook al met
navigatie, zodat de
papieren rollen tot
het verleden behoren.
De motor moet goed
vastgemaakt worden Foto: motor onboard
tijdens de bootreis op
open zee. Belangrijk bij de tochten is natuurlijk
dat de groep waar je mee reist op elkaar is afgestemd. Onze kleine groep van 5-6 man past precies bij elkaar. Allemaal kleine ondernemers van
rond de pensioenleeftijd. Weinig tijd natuurlijk,
maar juist genoeg voor de o zo belangrijke motortrip. Altijd zin in een goed gesprek over politiek, economie, de zaak, de zojuist gereden toer,
het land of de streek waar we zijn, enz. Daarbij
natuurlijk een passend avondprogramma waarbij
de inwendige mens niet wordt vergeten en een
goed glas bier of lekker wijntje de avond afrondt.
Bergtoppen
Corsica: Ook eind mei ligt er nog sneeuw op de
bergtoppen die tot 2700 m hoog reiken.

Kortom, motorrijden en motortrips in het bijzonder vormen een heerlijke afwisseling. Avontuurlijk
genieten van prachtige vergezichten, andere omgevingen en culturen, andere contacten, intensief
sturen en weinig of geen last van files. Tenslotte
nog een tip. Kijk af en toe extra in de spiegel of er
mogelijk een motor achter je rijdt en geef ze de
ruimte, ook bij files, zoals met name in Frankrijk
maar ook Duitsland steeds meer gebeurt. En nu
weer wachten
op het voorjaar....
Ik geef De
Wisselpen
door aan:
Inge Kempers

Foto: Corte, centraal Corsica.

Na 15 jaar neemt Cees Mous – om gezondheidsredenen- afscheid als lid van de werkgroep van
wijkblad Rond ’t Hofke. Al die jaren stelde Cees
zijn kennis en kunde beschikbaar voor ons wijkblad. Ook nadat hij verhuisde naar Nuenen bleef
hij het wijkblad trouw. Cees is een fijne collega
die we tijdens onze maandelijkse vergaderingen
node zullen missen.
Cees, hartelijk bedankt voor alles! Wij wensen je
veel sterkte in deze onzekere periode.
Met hartelijke groet,
Jos, Jan P., Francis, Marie-José, Helga, Jan
S., Riet, Tonny, Ans, Yvonne.

EVEN VOORSTELLEN:
Nieuwe eigenaar Super de Boer Pagelaan
Per 30 november jl. is de Super de Boer aan de Pagelaan in Eindhoven verkocht aan Wim van Kuppeveld.
Wim gaat deze winkel runnen op franchisebasis, dus de
naam Super de Boer blijft gewoon bestaan.

Wim is geen
vreemde in dit
vak. Als zoon
van een Sparondernemer
werd het levensmiddelenvak hem als het
ware met de
paplepel ingegoten.
Foto: Wim van Kuppeveld
Als jochie was hij al regelmatig in de winkel te vinden. Later, in 1985, waagde
hij de sprong naar het zelfstandig ondernemerschap en
nam met zijn broer de ouderlijke winkel over. In april
1997 maakte hij de overstap naar C1000. In eerste instantie als bedrijfsleider om meer ervaring op te doen
met een moderne formule en in 1998 kocht hij de
C1000 in het dorp Zetten. Hij heeft de omzet van die
winkel in 10 jaar bijna verdubbeld. Deze winkel zat na
deze 10 jaar aan zijn plafond en voor Wim was de uitdaging verdwenen. Dan begint het toch weer te
“kriebelen” en Wim ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. Na enkele maanden zoeken werd Wim benaderd door de directie van Super de Boer. Al bij het eerste bezoek hadden Wim en zijn vrouw Elles direct een
goed gevoel bij deze winkel. De koop was toen snel
beklonken. De familie Van Kuppeveld heeft hun huis
te koop staan want zij willen graag naar Eindhoven
verhuizen. De reis van 50 minuten naar Eindhoven is
niet onoverbrugbaar, maar zij willen gewoon graag in
de stad Eindhoven wonen.
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Als je in deze donkere tijden gaat wandelen, is een
deel van de natuur in rust. Maar een ander deel moet
toch aan voedsel komen en houdt geen winterslaap
of is niet naar het warme zuiden afgereisd. Je kan
dus tijdens zo’n wandeling toch van alles beleven.
Als je geluk hebt, kun je overtrekkende ganzen zien
en vooral horen, want je hoort meestal eerst het geluid en dan kijk je pas naar boven en zie je ze vliegen in een V vorm. De eerste vogel vangt de meeste
wind zodat de rest minder energie verbrandt tijdens
het vliegen. De kopvlieger wordt regelmatig gewisseld door een andere vlieger uit het peloton.
Je kunt ook koperwieken of kramsvogels tegenkomen. Dit zijn lijsterachtigen die vanuit het noorden
van Europa naar hier komen, om de koude te ontvluchten en zich tegoed doen aan het vele voedsel.
Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de pestvogels, die
meestal later in de winter komen; om dan van de
heerlijke bessen, van gelderse roos of sierappeltjes te
snoepen. Men noemt deze vogel ook wel een invasievogel omdat deze soms met grote aantallen tegelijk hier zijn. Het ene jaar wel en dan weer jaren niet.
Onder takkenbosjes en in ruige rommelige hoeken
hoor je soms ritselen, dan zie je plots een kleine jager. Een wezeltje of misschien wel een hermelijntje,
zij zijn dan op zoek naar muizen en ratten. Het zijn
dus hele nuttige beestjes. Wat ook opvalt zijn de grote aantallen houtduiven. Met honderden tegelijk landen ze op graslanden en oude stoppelveldjes van mais.
Tijdens je wandeling kun je ook
vinken, kepen en
sijsjes zien, die
ook in groepjes
fourageren.
De
sijsjes in de berken
en elzen en de
vinkachtigen
op
de uitgebloeide
bloemenvelden op
zoek naar zaden.

Om prettig in uw tuin te vertoeven is het belangrijk dat
deze genoeg privacy biedt. Het geheel aan bomen en
struiken, ook wel het groene geraamte van de tuin, zorgt
er voor dat u geen overlast
heeft van inkijk van buren
of passanten. Het groene
geraamte is dus belangrijk
voor de zichtdekking in uw
tuin. Leibomen spelen hierin een prominente rol, omdat ze weinig ruimte nodig
hebben. Bovendien zijn ze
ook gewoon fraai om te
zien.
Er is een scala aan soorten leibomen waar u een keuze
uit kunt maken. Allereerst is het van belang wat u van de
boom verwacht: sierwaarde, zichtdekking, onderhoudsarm of bloeiend. Wilt u graag een leiboom met bloemen
dan is bijvoorbeeld de sierpeer (Pyrus calleryana
‘Chanticleer’) een goede keuze. Is weinig onderhoud belangrijk dan dient u rekening te houden met de groeisnelheid. Leiplataan valt dan bijvoorbeeld af, omdat hieraan
heel wat moet worden gesnoeid. Wanneer u juist kiest
voor veel bladmassa, dan is deze soort juist wel geschikt.
Relatief nieuw zijn groenblijvende leibomen zoals de leilaurier en de leiphotinia. Het grote voordeel van deze
bomen is dat ze in de winter ook zichtdekking geven.
Bij het planten van leibomen hebt u de mogelijkheid om
een leirek te maken. Deze bestaat uit hoge palen ter
hoogte van de bomen. De palen staan aan elke kant van
de boom dus bij meerdere bomen tussen elke twee bomen in. Tussen de leipalen worden dwarsliggers op verschillende niveaus aangebracht. Dit kunnen spandraden
zijn of stevige latten. De bomen worden tegen dit rek
aangeplant en de takken aan de horizontale liggers bevestigd. Dit is een duurzame methode waarbij u de takken ook verder kunt uitleiden.

Ga lekker naar buiten, ook in de winter is er genoeg
te zien en niet alleen in Tongelre, maar ook in de andere natuurgebieden van ons mooie Brabant.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Tuintip van december: Leibomen planten
Door Jeroen Soontiëns

Wilt u dit niet, dan kunt u de bomen ook planten zonder
leirek, dus met alleen het bamboerek wat bij aanschaf
aan de boom is bevestigd. U voorziet de bomen dan van
een boompaal aan weerszijden van de stam tot schouderhoogte. Deze palen zijn noodzakelijk om de windbelasting van de bomen op te vangen. Eventueel kunt u de
bomen wel met elkaar verbinden door middel van lange
bamboestokken. Deze methode is minder duurzaam en u
moet er rekening mee houden dat de bamboestokken na
enkele jaren versleten zijn.
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Recept van de maand december: hertenbiefstuk
met mandarijnen en cranberry's
Ingrediënten voor 4 personen:
• 2 eetlepels (vloeibare) boter
• zout en peper
• 4 hertenbiefstukjes
Voor de saus:
• 350 gram cranberry's
• 175 gram (riet)suiker
• 2 mandarijnen
• sap en rasp van mandarijnen
• 2 eetlepels rode port
• 1 takje munt (alleen de blaadjes) fijn hakken.

Bereiding:
• Breng de cranberry's met suiker, mandarijnensap
en port in ca. 20 minuten aan de kook, regelmatig roeren.
• Roer partjes mandarijn met de munt door de saus
• Verwarm de boter in de koekepan.
• Bestrooi de biefstukjes met zout en peper en bak
ze rose.
• Laat ze 5 minuten rusten en serveer ze met de
warme saus

Tip van de maand: Heeft u een hekel aan druipende kaarsen, dompel ze dan een paar uur in een sterke zoutoplossing.

GEMEENTELIJKE VRIJWILLIGERS
ONDERSCHEIDING VOOR FER DE VRIES
Op 7 december jl. werd in de Effenaar de gemeente
vrijwilligersonderscheiding uitgereikt aan de heer
F.J. de Vries, sinds de zomer van 1997 actief als
vrijwilliger bij de Stichting “De Eindhovense Molens”. Fer, zoals wij hem kennen, is vrijwillig molenaar van watermolen ’t Coll en stelt elke zaterdag
de watermolen in bedrijf. Voor de Stichting “De
Eindhovense Molens” verzorgt hij excursies in de
watermolen en bij bezoeken van de media treedt
hij op als gastheer. Ook begeleidt hij leerlingmolenaars. Medio december 2009 is het 12,5 jaar
geleden dat Fer de Vries vrijwilliger werd bij de
werkgroep van de molenstichting èn als vrijwillig
molenaar van watermolen ’t Coll.
Fer de Vries is verder als vrijwilliger actief met het
geven van computercursussen en het bezorgen van
wijkblad Rond ‘t Hofke. In het verleden heeft hij
ook andere activiteiten als vrijwilliger uitgevoerd.
Niet onvermeld mag blijven dat Fer een internationale reputatie heeft op het gebied van zonnewijzers. Voor belangstellenden stelt hij berekeningen
of berekeningsprogramma’s op. Fer de Vries is al
geruime tijd actief bij de landelijke vereniging De
Zonnewijzerkring.
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 9

Soms kom je moeilijk binnen. Door de voordeur maar ook
door de deur van de ziel. Ik probeer dan maar zo trouw als
God te zijn. Die moet soms ook lang op ons wachten. En
als je dat dan volhoudt dan mag je soms tochtgenoot worden. Dan gaan er af en toe stukjes levensverhaal open.
Teleurstellingen of schaamte. Zich te kort gedaan voelen,
of het besef hebben dat je je eigen kinderen tekort hebt
gedaan. Samen korte stukjes oplopen.

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
www.parochietongelre.dse.nl
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl

Geopend: ma, di, wo, do, vr: 9.30-11.30 uur

De activiteiten in onze parochie
Normale
diensten
Eucharistieviering
of woord- en
communiedienst

Woon- en
Antonius
zorgcentrum
Berckelhof
Zondag
Zaterdag
19.00 uur
9.30 uur

Martinus

Zondag
11.00 uur

Maar goed, het is mijn vak. Het wordt van ons verwacht en
vaak valt het dan nog niet mee. Want wat moet je doen als
je buurvrouw bent en die eenzaamheid ziet gebeuren. Er
wordt niet open gedaan. Niet gegroet of een stil knikje als
antwoord. Nooit naar de huisarts. Soms – dagenlang – zie
je ze niet buiten komen. Je kunt toch ook niet zo maar
naar binnen stappen, ongevraagd, of wel?
Op het moment dat ik dit schrijf, is het weer actueel. Berovingen van ouderen thuis. Waarschuwingen om alleen
maar open te maken als je weet wie er voor de deur staat.
Dat helpt natuurlijk ook niet. Hoe kun je nu als buren, als
familie samen een beetje optrekken bij mensen die altijd
alleen zijn? Waarvan je zelfs niet weet of ze zich ook eenzaam voelen. Of dat ontkennen als je er naar vraagt. Eén
ding kan altijd: geduldig blijven proberen. “Zo trouw als
God zijn” schreef ik hier boven. Misschien is dat wel de
grootste kracht van God: dat hij ons nooit loslaat, hoe ver
we ook weg dwalen.
Pastor Willem Brok

Overzicht diensten met Kerstmis en
Nieuwjaar

De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt sinds 24
oktober gehouden in het nieuwe restaurant. Het aangrenzende stiltecentrum is dagelijks geopend en voor iedereen
bereikbaar via de hoofdingang van Berckelhof. U kunt
daar een kaarsje opsteken voor Maria, de Moeder Gods.
Ook kunt u de ruimte gebruiken voor uw gebed.
Iedere week is er op dinsdagochtend om 9.00 uur een
ochtendgebed met aansluitend een communiedienst.
Op zaterdagavond om 19.00 uur is de weekendviering in
de zaal van het restaurant. U kunt gewoon aan de tafels
blijven zitten, maar er is wel het verzoek om de stoel een
kwartslag te draaien zodat de voorganger bij de uitreiking
van de communie voldoende ruimte heeft.
Er was geen plek in de herberg?
Zij was inmiddels zelf de 85 dik voorbij, maar als je over
het verzorgingshuis begon was het steevast: “Je denkt
toch niet dat ik tussen die ouwe mensen ga zitten?” En de
kinderen? Daar sprak ze niet zo gemakkelijk over. Maar
als de foto’s wat verkleurd zijn dan ga je denken. Als pastor durf je dan misschien toch wat directer te vragen:
“Hoelang is het geleden dat u de kinderen gezien hebt?”
Ze aarzelde even. Een traan duwde ze weg. “Ik kan u geloof ik niet veel wijsmaken hè?” vroeg ze opnieuw. Maar
een antwoord kreeg ik niet.

Donderdag
24-12
Kerstavond

18.00
uur
19.00
uur

Antoniuskerk
Martinuskerk

Viering met kerstspel

19.00
uur
20.45
uur
23.00
uur

Berkcelhof
Antoniuskerk
Martinuskerk

Eucharistieviering

9.30
uur
11.00
uur
Zaterdag 11.00
26-12
uur
Tweede 19.00
kerstdag uur

Antoniuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Berckelhof

Eucharistieviering met
Schola Cantorum
Eucharistieviering met
Martinuskoor
Kleuter – peuterviering

Zondag
27-12

Antoniuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Woord- en communiedienst
Eucharistieviering

Vrijdag
25-12
Kerstmis

Donderdag
31-12
Vrijdag
1-1
Nieuwjaar

9.30
uur
11.00
uur
19.00
uur
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Eucharistieviering met
gelegenheidskoor

Eucharistieviering met
Cantemus Domino
Eucharistieviering met
Martinuskoor

Woord- en communiedienst

Eucharistieviering

Geen diensten

Op dit moment vindt er overleg plaats tussen de pastores
en de verschillende besturen over de komende samenwerking. Zodra er reële plannen zijn hoort u dat van ons.

Ondertussen was Willem ook al tijdens zijn laatste jaar op
de Hemelrijken begonnen met een weekendstudie Theologie in Tilburg. In zo’n 10 jaar tijd heeft hij zijn MO-acte A
en B gehaald. Hierdoor kwam hij als pastoraal werker op
het doveninstituut in St. Michielsgestel terecht. Door een
pater-collega op het instituut raakte hij geboeid door de
diakonie en is in 1989 gewijd als diaken. Ondertussen
getrouwd met Leonie en zij kregen samen drie dochters.
Het bisdom vroeg hem na zijn diakenwijding om in Goirle
te gaan werken als opbouwwerker. Hij kreeg de boeiende
opdracht om de 13000 parochianen die niet of nauwelijks
naar de kerk gingen op een of andere manier te bereiken.
Hij daagde hen uit om “anders te gaan vieren”: ik wil dat
jullie daarbij zelf ook inbreng hebben, we gaan in een andere ruimte als de kerk zitten, zeg het maar. Aanvankelijk
kwamen er 12 mensen op af, de groep werd steeds groter
en tegenwoordig is er nog steeds een groep die op deze
basis één maal per maand bij elkaar komt. Verder schreef
hij vanuit het kerkledenbestand 2100 jongeren tussen de
18 en 25 jaar aan: ik zie jullie nooit in de kerk, ik hoor alleen maar klagen. Ik daag jullie uit om in een jaar tijd een
musical te maken en om die op te voeren in de kerk. Er
kwamen 21 reacties, ook deze groep groeide en na een
jaar werd de musical in drie kerken opgevoerd. Uiteraard
haalde dat de krant!

Het pastoresteam van Tongelre, Woensel-Oost, Nuenen,
Gerwen en Nederwetten met van links naar rechts:
Norbert Schallenberg, priester Woensel-Oost
Jos Deckers, pastoraal werker Nuenen
Paul Peters, pastoraal werker Tongelre
Theo v.d. Elzen, diaken Tongelre (tot januari 2010)
Frans Verhoeven, waarnemend pastoor Tongelre en
Woensel-Oost
Kaya v. Heiningen, pastoraal werkster Tongelre
Willen Brok, diaken Tongelre (vanaf november 2009)
Hans Vossenaar, pastoor Nuenen

INTERVIEW MET DIAKEN WILLEM BROK
Met ingang van 1 november maakt Willem Brok deel uit
van het pastorale team Tongelre.
Hij is nu 56 jaar en in Twente geboren. Op achtjarige leeftijd wilde hij al pastoor worden, maar de juffrouw van de
eerste of tweede klas schreef in het schoolrapport “Willem
wil pastoor worden maar dat moet hij maar niet doen”.
Willems moeder was natuurlijk heel nieuwsgierig waarom
dan wel niet en hoorde van de juffrouw dat hij wel veel
naar de overkant keek, naar de meisjesschool. Gelukkig
was meester Van der Meer uit de vijfde klas een mooi
voorbeeld voor een ander beroep en Willem besloot
meester te worden. Wel ging Willem in zijn jeugd iedere
morgen met zijn moeder naar de kerk, helemaal uit vrije
wil. Dat was later voor hem ook een duidelijk teken om
toch iets met theologie te gaan doen.
Hij ging naar de pedagogische academie en door verhuizing van zijn ouders heeft hij het laatste jaar hiervan in
Eindhoven op de Hemelrijken afgemaakt. Door deze studie heeft hij een goede pedagogische en didactische ondergrond die hem goed van pas komt bij het werken met
kinderen, bijvoorbeeld bij de voorbereiding op de Eerste
Communie en het Vormsel. Met zijn onderwijsbevoegdheid ging hij op de 2e LTS aan de Piuslaan werken, en gaf
daar Nederlands en Godsdienst. Verder nog aan de Mavo
in Valkenswaard en een middelbare school in Dongen.

Dan is het tijd voor iets nieuws: in Tilburg staat in de
gloednieuwe wijk Reeshof de Emmausparochie. De gemiddelde leeftijd van de parochianen is 27 jaar en na pak
weg 11 jaar tijd is het een bloeiende parochie met heel
veel vrijwilligers geworden! Vanaf 2007 werkt Willem in
Gestel en Strijp: vooral actief met de eerste communieen vormselvoorbereiding. Erg leuk om met kinderen te
werken en hen te laten merken dat geloven leuk is en dat
je er veel aan kunt hebben. Dat is in deze tijd van snelle
televisie en rap-songs geen gemakkelijke opgave!
En dan nu vanaf 1 november 2009 werkzaam in Tongelre
en binnenkort ook in de grotere parochie samen met
Woensel Oost, Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Willem heeft in zijn benoemingsbrief van het bisdom als
taak gekregen het mee opbouwen van de nieuwe grote
parochie. Dat is een mooie uitdaging voor straks. Op dit
moment hebben Nuenen, Nederwetten en Gerwen het
nog druk met integreren en die tijd kunnen Willem en de
nieuwe collega Norbert Schallenberg goed gebruiken om
de parochie Tongelre goed te leren kennen.
Wat doet hij in zijn vrije tijd? Op het water zijn, zeilen met
onze zeilboot. De ligplaats is in Zeeland en als het even
kan zitten we daar. Even afstand nemen van alle andere
dingen, even lekker helemaal uitwaaien.
En nog even een paar markante uitspraken op de valreep:
• “Kerk zijn” ben je niet alleen, je hebt elkaar nodig.
• Een pastor is ook maar een
gast in de kerk, maar samen
kom je er.
• Mensen moeten mee mogen
denken, op die manier krijg je
een vitale kerk.
Hartelijk welkom in de parochie en
veel succes!
Thijs Richter
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Kerstconcert in Antoniuskerk
Zaterdag 19 december om 20.00 uur wordt in de Antoniuskerk een kerstconcert gegeven door kamerkoor Barietas uit Breda. Het koor staat onder leiding van Hubert
Koniuszek. Op het programma staat de Messe de Minuit
van Brossard, gecomponeerd in 1700 en het is gebaseerd op noëls, eenvoudige Franse kerstliedjes.
De Messe de Minuit is door de dirigent voorzien van een
instrumentatie voor barokensemble. De leden spelen op
authentieke instrumenten en zoeken naar een zo getrouw
mogelijke interpretatie van de barokmuziek.
Ook hoort u tijdens dit kerstconcert twee motetten van
Thomas Louis da Victoria. Zo is er een afwisselend en
interessant programma ontstaan waarmee we u op een
aangename manier willen laten genieten van deze Franse kerstmuziek.
Kerstsamenzang
Evenals voorgaande jaren verzorgt het bijna negentig jaar
oude koor Cantemus Domino uit de Antoniuskerk in de
Fazantaan weer een samenzang met kerstliederen uit
binnen- en buitenland.
Het zal plaatsvinden op 20 december a.s. om 15.30 uur.
Behalve naar gezongen kerstliederen kunt U dit jaar ook
luisteren naar een blazersensemble dat het geheel ook
mede zal ondersteunen. Samen met U hoopt het koor er
een sfeervolle middag van te maken.
Wilt U dus een uurtje stemmige kerstmuziek horen in een
mooi, klein kerkje en wilt U vooral zelf ook de oude vertrouwde kerstliederen meezingen, kom dan 20 december
a.s. naar de Antoniuskerk.
Zoals gezegd begint de kerstsamenzang om 15.30 uur en
zal ongeveer een uur duren. Frans Sijmens is de dirigent
en Netty Bruijnesteijn bespeelt het orgel. U bent allen van
harte welkom en de toegang is gratis. Na afloop krijgt U
een kleine kerstwens mee.
Cantemus Domino - 90 jaar
Op 16 januari in het jaar 2010 is het 90 jaar geleden dat
een groepje mannen uit de parochie van Sint AntoniusVillapark een koor vormde om de liturgievieringen op te
luisteren. Zo nu en dan mocht het jongenskoor meezingen en een aantal jaren later, toen het toegestaan was,
kwam het dameskoor erbij en werd het een gemengd
koor. Het feit dat het koor nu al 90 jaar bestaat wil het dan
ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Zij gaan deze negentigste verjaardag o.a. vieren met een
feestelijke Eucharistieviering op 17 januari a.s. om 9.30
uur in de Antoniuskerk. Aansluitend is er een receptie
voor leden, oud-leden, genodigden en andere belangstellenden in het Academisch Genootschap t.o. de kerk.
Bestuur en leden van Cantemus Domino nodigen U van
harte uit om bij deze mis en de receptie erna aanwezig te
zijn.

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:

Elly van Mierlo-Taks, 63 jr., Thaliastraat

Gedoopt:

Kas Boerboom
Jayden Pruymboom
Vanessa Roos

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds 1 augustus 2008 maakt de OudKatholieke Parochie Eindhoven voor
haar liturgische en pastorale diensten
gebruik van de RK parochiekerk H.
Antonius van Padua, Fazantlaan 17 te
Eindhoven.
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 (doorgaans elke donderdag), daarnaast is
assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnr. 024-6221470 of 06-49630170.

Jozua Gemeente Eindhoven
Oudsten: E. Sanders en E. van der Linden
Telefoon: 040-2452458
E-mail: info@jozuagemeenteeindhoven.nl
www.jozuagemeenteeindhoven.nl

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!

Fotografie door www.evalaros.nl
Ik werk met ’n standaardtarief van €13,50 p/15 min,
deze prijs is inclusief BTW èn een cd met alle gemaakte foto’s, dus
geen addertjes onder
het gras.
U maakt de reportage
zo lang of kort als u
zelf wilt. Informeer
gerust naar de vele
mogelijkheden !!
evalaros43@hotmail.com
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

IN DE SCHIJNWERPER

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 - 11.30 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.
Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames,
met koffie en een gezellig praatje.
Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.
Woensdagmiddag
Biljarten en 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.
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken,
darten en …. Buurten.
Nieuw: elke dinsdagmiddag
Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van
13.15-14.45 uur.

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.

WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS heeft, naast
het bestuur, nog 17 werkgroepen. Elk van die werkgroepen heeft zo z’n eigen taak binnen de activiteiten die er
worden georganiseerd.
Het bestuur heeft ervaren, dat er ondanks alle publiciteit,
nog steeds mensen zijn in ons oude Tongelre die niet weten wat er zoal in en om het wijkcentrum, HET BUURTHUIS VOOR DEZE WIJK, aan activiteiten plaatsvindt.
Dat is de reden waarom is besloten om in Rond ’t Hofke
en op de website van ‘t Raadhuis één van de werkgroepen
extra te belichten in de rubriek: IN DE SCHIJNWERPER
PUBLICITEITSGROEP/WEBSITE
Namen van werkgroepen zeggen al vaak voldoende als
het om de inhoud gaat. Toch even wat over de inhoud van
de taken van deze werkgroep.
Om met het laatste te beginnen: de website onder de
naam www.ouderaadhuis.dse.nl geeft een berg aan informatie over ons totale functioneren. Onze webmaster Ria
houdt dit prima bij zodat u via die weg altijd de meest
recente informatie hebt. Naast natuurlijk ook nog de nodige historische informatie.
Daarnaast zorgt de groep ervoor dat Rond ’t Hofke en
andere media zoals kranten, weekbladen, radio en tv
steeds worden “bestookt” met berichten over activiteiten
die aanstaande zijn. Verder ziet u overal in de wijk affiches hangen die ook nog eens duidelijk maken dat wij
niet stil zitten en dat u aan heel wat activiteiten kunt deelnemen.
En als het om heel speciale evenementen gaat willen ze
er ook nog wel eens een flink aantal flyers tegenaan gooien en die gaan dan de diverse brievenbussen in. We
schreven het al in de inleiding: desondanks moeten we
constateren dat er nog steeds veel wijkbewoners zijn die
niet op de hoogte zijn. Hopelijk werkt dit artikeltje mee
zodat wijkbewoners beter op de hoogte zijn.

KOM MET ONS TOOSTEN OP HET
NIEUWE JAAR!
Hiervoor staat de deur van
’t Oude Raadhuis open op
zondag 3 januari 2010 van
12.00 tot 16.00 uur.
Het bestuur van het Wijkcentrum
nodigt iedere wijkbewoner uit om,
onder het genot van een hapje en een
drankje, de beste wensen uit te wisselen aan het begin van het nieuwe jaar.
Ook u hopen we dan te ontmoeten!

Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur!
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als babysitter
en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon: 281 26 57 of
06-153 17 910. Ik kijk er naar uit om bij u op te passen.
Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 2444519. Op zoek naar een betrouwbare oppas?
Dan ben ik degene waarnaar u op zoek bent!

Wie van onze lezers
weet waar dit bezienswaardige plekje in
Tongelre zich bevindt?
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan
een kaartje of een email met een nauwkeurige plaatsbepaling
van het object, samen
met uw naam, adres
en telefoonnummer
naar de redactie:

Boerenbal
Wij van KV de Tongelreepers ho-

pen U allen op 19 december
2009 te mogen ontmoeten in onze
residentie “de Merckthoeve” gelegen op de Oude Urkhovenseweg
2-4 te Eindhoven.

Wijkblad Rond ‘t Hofke
’t Hofke 15
5641 AH Eindhoven
rondhethofke@planet.nl

Op deze datum houden we namelijk ons boerenbal.
De zaal is open vanaf 20:00 uur. De toegang is gratis en parkeergelegenheid is er volop.
Tot ziens op 19 december in de Merckthoeve.

Computerclub
C. C. De Doorstart

Oplossing Wie Weet Waar november: Het bord bij
de Gevlekte Zuiderling, de Wereldboom in het
Groendomein Wasven.
De juiste oplossing kwam deze keer van Jos van der
Meijden, Hageheldlaan 78.

Wij geven computerles
voor starters.
De lessen worden gegeven in het computerlokaal, Brede School Tafelbergplein 8.
Maandagmorgen van 9.30 -11.30 uur en
Maandagavond van 19.00 –tot 21.00 uur
De kosten voor 9 lessen zijn € 50,-, inclusief
werkboek en USB stick en koffie of thee.
Inlichtingen en opgeven bij:
Marga Joosten, telefoon 040-2815442
Tot ziens,
Vrijwilligers c.c. De Doorstart

Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot
die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
Berckelhof en andere tehuizen
Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre
en woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid
stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t
Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid dat
hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of
haar dan als volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of
een briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15,
5641 AH Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na
afloop van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-mail- of postadres voldoende om de
bezorging voor wederom een jaar te verlengen.
De redactie
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UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2009
Datum trekking: 9 november 2009
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2009. De
Nationale Zonnebloemloterij 2009 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
(C601/1061604 d.d. 06 februari 2009)

PRIJSNR
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

LOTNR
0016899
1352509
0090372
0164106
0672412
0086719
0307764
1086199
0902818
0236314
0484650
1263291
0576197
0513858
0231653
0641819
0708911
1102200
1222808
1226162
1002658
1234980
1036190
1197043
0079201

PRIJSBEDRAG
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE
VOLGENDE EINDCIJFERS *
PRIJSNR
26e prijs
27e prijs
28e prijs
29e prijs
30e prijs
31e prijs
32e prijs
33e prijs
34e prijs

LOTNR
91457
58932
98583
2119
4067
6269
975
528
523

PRIJSBEDRAG
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7
cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct
zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten
kunnen gelden.
(onder voorbehoud van typefouten)
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem.
Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen
worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij,
Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

KOMT U OOK EEN KEERTJE MET ONS MEEGYMEN!
Wij zijn een gezellige en sportieve groep senioren die elke woensdag van 9.00 tot 9.45 uur aan het gymen zijn
in de dependance van “het Oude Raadhuis” aan ‘t Hofke 128.
We krijgen les van een gediplomeerde en ervaren docente van de stichting Welzijn Eindhoven. Elke week
doen we verschillende bewegingsoefeningen, die er voor zorgen dat we ons fit voelen en dat we fit blijven.
Ook is er bijna elke week wel een spelvorm gericht op bewegen. Leuk en afwisselend.
We verwachten echt geen topprestaties en houden rekening met ieders lichamelijke beperkingen, want we zijn
een gymgroep speciaal bestemd voor senioren.
Wat we wel verwachten is de bereidheid er samen een gezellige les van te
maken. Ten slotte, aan de lachspieren moet ook gewerkt worden.
Hebben we u nieuwsgierig gemaakt, u mag gerust eens komen kijken en een
gratis proefles nemen.
Wanneer u besluit lid te worden zijn de kosten € 18,45 per kwartaal
(vanaf januari is dat €21,-).
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den er steeds weer "nieuwe" gevonden, zodat elk
kind de kans kreeg een kastanje te "vinden".
In de open cirkel van het bos hebben alle kinderen
van kabouter Plop een insectenbakje met daarop
een vergrootglas gekregen, waarin menig pissebed
van alle kanten is bekeken.

Wandeling met kabouter Plop
Maandagmorgen
19 oktober was
het weer zover: de
jaarlijkse herfstwandeling van de
peuters met kabouter Plop. Eerst
moesten we verzamelen bij het
voormalige
(blauwe) gebouwtje van de peuterspeelzaal en samen met kabouter
Plop op de foto.

Na ongeveer 1,5 uur zijn de kinderen teruggegaan
naar de peuterspeelzaal, waar er een tafel vol
werd gelegd met alles wat er in het bos verzameld
was. Dankzij kabouter Plop en natuurlijk het weer
dat goed meewerkte die ochtend, was het een
mooie boswandeling die niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders leuk was.
Wendy (mama van Ruben)
PeuterPlaza ’t Hofke
Avondroodstraat 40
5641 HB Eindhoven
040-2813659

Ieder kind kreeg
een tasje waarin
de "schatten" (blaadjes, takjes, beukennootjes,
eikels enz) verzameld konden worden. Daarna vertrok de stoet, bestaande uit kinderen, juffen,
mama's, papa's, oma's en opa's, via het beukenlaantje naar het bos. In het beukenlaantje stonden
zwammen waarvan de kinderen, met behulp van
een spiegeltje, de onderkant konden bekijken. Vervolgens had kabouter Plop een spelletje.
Er werden bv. een steen, takje, eikeltje e.d. neergelegd, er werd een zakdoek overheen gelegd, iets
weggepakt en de kinderen moesten raden wat er
weg was. Eenmaal in "het bos" werden de tasjes
steeds voller.
Middenin het bos zijn tekeningen gemaakt van verschillende boomschorsen door er een blaadje tegenaan te houden en daar weer met waskrijt overheen te wrijven. Toen ging de tocht weer verder
richting een kastanjeboom. De meeste kastanjes
waren al weg, maar waar juf Mary Lou stond wer-

Dienstverlening PeuterPlaza scoort hoog in
klanttevredenheids-onderzoek. Ouders waarderen PeuterPlaza gemiddeld met een 8.2
In 2009 hield PeuterPlaza opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek. Dit omdat PeuterPlaza wil weten hoe klanten de dienstverlening beoordelen. Het
onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk
Advies & Onderzoeksbureau. Uit de resultaten
blijkt dat ouders tevreden zijn over PeuterPlaza en
het een klantvriendelijke, betrouwbare en betrokken organisatie vinden.
De deskundige leidsters krijgen de hoogste waardering, op de voet gevolgd door de sfeer van PeuterPlaza. Ook de bereikbaarheid van de leidsters
en het proces rondom aanmelding en plaatsing van
kinderen scoort boven de 8.
Gerealiseerde verbeteringen
Uit het in 2006 gehouden klanttevredenheidsonderzoek kwam een aantal verbeterpunten naar voren, zoals de informatievoorziening en het verruimen van de openingstijden. Hieraan is de afgelopen jaren gewerkt en met resultaat. De locaties
zijn een uur langer open en de openingstijden zijn
beter afgestemd op de openingstijden van de basisscholen. De onderdelen informatievoorziening
en openingstijden scoren in het klanttevredenheidsonderzoek van 2009 hoger.
Nieuwe verbeterpunten
Ook dit klanttevredenheidsonderzoek leverde verbeterpunten op. Deze verschillen per locatie. Daarom stelt elke locatie een plan van aanpak op hoe
zij hun verbeterpunten gaan realiseren. Dit kan
gaan om de ontvangstruimte of informatie over de
dagelijkse gang van zaken richting de ouders. Ouders kunnen het gehele klanttevredenheidsonderzoek inzien op de locatie waar hun kind zijn peuterspeelzaaltijd doorbrengt.
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Onze kerststalbouwers
Door Francis en Riet

Iedere kerst staat hij er weer, de
kerststal, een echte stal met
daarin een mooie beeldengroep.
De hele rechterzijbeuk van de St.
Martinuskerk is ermee gevuld. Het
hele tafereel trekt de aandacht van groot en klein en verhoogt ongetwijfeld de kerstsfeer tijdens de diensten. Het opzetten van zo’n decoratieve stal moet toch behoorlijk wat inspanning kosten, er zijn bielsen
en boomstronken in verwerkt en op het dak liggen pannen en riet. Wij vroegen ons af, wie toch ieder
jaar weer die mooie stal opbouwt?
We kwamen terecht bij een, zoals zij het zelf noemen, leuke club van 6 personen: Simon v. Erp, Emiel v.
Gestel, Piet Hannes, Theo Kosman, Gerard Raaymakers en Noud Vereijken. En bij het regelen van kerstbomen was, zoals u ziet, Jan v.d. Heuvel behulpzaam. Wij gingen in gesprek met een afvaardiging van
het clubje met: Emiel, Simon en Theo.
Doen jullie dit al lang samen?
“Ja, wij doen dit al jaren met ons zessen, het is echt teamwerk”,
vertelt Simon ons, “we zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Iedereen weet wat hij moet doen en we zijn allen erg gemotiveerd om
er een sfeervol geheel van te maken.”
Hoe oud is de stal?
“De stal is ongeveer 25 jaar oud
en door Simon zelf thuis gebouwd,” weet Theo, ”hij bestaat

uit losse onderdelen die eenvoudig in elkaar te schroeven zijn.
Hij is daardoor ook gemakkelijk
te demonteren en op te bergen.” “We zetten hem altijd in de rechterzijbeuk”, gaat Simon verder, “hij heeft jaren geleden wel eens achter in de kerk en ook ooit
op het priesterkoor gestaan, maar dat was geen succes. Nee, dat
doen we nooit meer, in de zijbeuk is prima, daar staat hij mooi en
goed en dat houden we zo, we weten precies hoe we daar te werk
moeten gaan en natuurlijk proberen we wel zo nu en dan wat variaties aan te brengen.”
Is het zwaar werk?
“Nou, die balken en bielsen zijn echt zwaar, we moeten ieder jaar best hard werken om alles op zijn
plaats te krijgen” vertelt Emiel. “Dat komt”, gaat Simon verder, “omdat ik destijds alles in het werk heb
gesteld om deze stal kosteloos te maken en dat is me gelukt. Ik ben overal hout gaan halen en heb daarbij natuurlijk niet op het gewicht gelet. Van Huub v. Poppel heb ik destijds pannen en riet voor het dak
gekregen.”
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Het is niet alleen een mooie stal, ook de beelden zijn de moeite waard.
Emiel: “Ja, de beelden zijn van een goed formaat en de gelaatsuitdrukkingen zijn goed getroffen. De herders hebben een nederige houding en de koningen stralen gezag uit en zo hoort het ook. De groep is jarenlang niet volledig geweest, de os en de ezel ontbraken. Pastor Bressers heeft destijds een os en een
ezel laten maken en daarmee is de beeldengroep compleet.”
“En de hele kerstgroep is enkele jaren geleden opnieuw aangekleed door Bep Claas en Cor van Erp. Het
geheel ziet er nu weer perfect uit”, weet Theo.
Hoe gaan jullie te werk?

Simon: “De voorbereidingen kosten de meeste tijd. Als
alles goed voorbereid is vraagt het bouwen en opstellen van de hele kerststal een halve dag. Een week
voordat we met de hele groep in actie komen ga ik in de dahliatuin boomstronken halen en ik zorg dat er
kerstbomen in de kerk staan.”
Na al deze informatie wilden wij wel eens met eigen ogen zien, hoe een en ander in zijn werk
gaat.
Het begint met het kappen van enkele kerstbomen.
Dat is gauw gezegd en geschreven
maar als je het echt moet uitvoeren kost het heel wat zweetdruppeltjes!

Want een klein kerstboompje
voldoet niet, dus moet er eerst flink gespit en gekapt worden. Als
de bomen dan eindelijk op de aanhanger liggen, kunnen ze vervoerd en in de kerk geplaatst worden. Als
dat karweitje geklaard is en in de dahliatuin zijn de decoratieve boomstronken gehaald dan gaat Simon
zijn hulpjes oproepen en kan het kerststalbouwen beginnen. Simon en Noud zetten het geraamte van de
stal in elkaar.
Passen en meten is overbodig, alle onderdelen zijn genummerd! Intussen gaan de andere heren in het
schuurtje naast de kerk een twintigtal loodzware bielsen halen. Na dat sjouwwerk komen de beelden voor
de dag. Het gehele jaar hebben die keurig en vredig opgeborgen gestaan in een bovenkast in de sacristie. Met zorg worden ze tevoorschijn gehaald en gehanteerd en naar de kerk gebracht, waar ze even later
netjes bij elkaar op het altaar staan te wachten tot ze een plaatsje krijgen in de stal. Maar zover is ‘t nog
niet, want eerst is er…… koffie! Emiel heeft een lekkere pot koffie gezet en voor heerlijk kerstbrood gezorgd, dus even pauzeren, tijd om nieuwe energie te vergaren. Want de klus is nog niet geklaard.
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De stal die door Simon en Noud al voorzien is van riet en pannen – ook vorstpannen – wacht nog op aankleding en daarvoor moeten de boomstronken en het stro nog aangevoerd worden.

De bielsen worden als afbakening voor de stal gelegd. Om het geheel een wat speels karakter te geven
wordt er hier en daar een boomstronk tussen geplaatst.
Die decoratieve boomstronken worden ook gebruikt om de achtergrond en de pilaren aan te kleden. Dan
komt er
stro in en rondom de stal en tot slot kunnen de beelden geplaatst worden.
Nu begint het op een echte kerststal te lijken. Alleen de rommeltjes moeten nog opgeruimd worden. De
veger en de stofzuiger komen er aan te pas en met vereende krachten is dat probleem gauw opgelost.
Een laatste deskundige blik op de stal - we zijn dan drie uur verder - alles goed? Ja???
Kan het nu dan Kerstmis worden?
Voor de meeste kerststalbouwers wel. Hun taak zit erop. Zij kunnen terugkijken op een welbestede middag en kunnen tevreden zijn met het resultaat. Maar Simon is nog niet afgewerkt. Hij moet het altaar
nog in kerstsfeer brengen. Dat werkje knapt hij in zijn eentje op. Hij besteedt daar nog enkele uurtjes
aan en is pas tevreden als ook dat er verantwoord uitziet. Ja, dan pas
is alles klaar en:
Het kan Kerstmis worden!
De parochianen zijn welkom en mogen
tijdens de diensten van dat alles genieten.
En wij vinden het maar heel gewoon dat
er weer ‘n mooie kerststal staat.
“Natuurlijk is het altaar een bloementafel
en heeft de kerk een “kerstaankleding”
gekregen! Dat is toch altijd met Kerst!!!”
Ja, dat is altijd met Kerst.
Maar als je zelf bij al die werkzaamheden aanwezig bent geweest, ga je heel die kerstuitstraling, die het interieur van de kerk gekregen
heeft, wel met andere ogen bekijken. Dan weet je
welke personen zich daar voor hebben ingezet en
met hoeveel overgave ze dat hebben gedaan. Dan
heb je ervaren dat het, zoals ze zelf zeggen: “Een
gezellig clubje is”. En dan denk je bij jezelf: “Fijn
dat er nog van die clubjes zijn!”
Wij wensen u allen maar in het bijzonder onze
kerststalbouwers een Zalig Kerstfeest!
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 24

Sneeuw
Peinzend kijk ik uit mijn venster,
En zie de wereld als in rouw.
Kale bomen, nergens bloemen,
En de lucht is dicht en grauw.
Maar uit grijze wolkenvelden,
Vallen vlokken naar benee,
Brengen als uit ’n sprookjeswereld,
Licht en vrede met zich mee.
Langzaam gaat het al verdwijnen,
Als door een wonder toegedekt;
Zie, hoe het witte, donzen
sneeuwkleed,
Het duister aan het oog onttrekt.
Peinzend kijk ik uit mijn venster,
Naar de wereld van de schijn.
Mocht het, denk ik, eens op aarde,
Voorgoed zo licht en vredig zijn.
Ramona Bruggeman

KERSTVERHAAL DOOR JEANNY JANSSEN - JACOBS
VER WEG DICHTBIJ
Toen ik thuiskwam knipperde het verklikkerlichtje van de
voice-mail. Nieuw bericht: ’Ha mam!’ de stem van mijn
jongste dochter is ternauwernood hoorbaar in het stadsverkeer. Zo belt ze mij de laatste jaren altijd: op de fiets.
Ik vrees op die manier eens oorzaak en auditief getuige te
moeten zijn van een ongeluk. Maar ze wuift mijn bezwaren altijd luchtigjes weg. ‘Dat doet iedereen.’ Ze heeft het
druk met teveel. Alleen op deze manier passen haar ouders er nog net tussen.
‘Mam, we hebben een kerstboom met kluit gekocht. Nu ga
ik ballen kopen, roze en paarse.’ Ik zie het voor me. Roze
en paars, passend bij de gloedvolle kleuren van hun recent betrokken etage in multiculti Lombok. Passend bij de
parafernalia uit alle windstreken, de glimmende blingbling,
het boeddha beeldje, de wierookstokjes en veelkleurige
blokkaarsen.
‘En nu vroeg ik me af,...oh wacht even.’ Een brommer
knettert langs, maar daar is ze weer. ‘Ik vroeg me af of….
toen jullie het huis van oma uitruimden, waar is toen de
Kerststal gebleven?‘
Wat is dit, vraag ik me af. Opleving van weemoed en verlangen naar kindertijd? Of zelfs hernieuwde belangstelling
voor het geloof, waarin ze ooit
groot werd?
‘Ik weet nog zo goed, de drie
koningen, die we dan elke dag
een stukje dichter bij de
kribbe mochten schuiven..
en ik dacht zo, misschien
is het leuk om een paar
van die beeldjes onder
onze boom te zetten.’ Een
alles overstemmend getoeter
van een auto verhindert haar verder te praten. ‘Kun je me snel

terugbellen, als je dit hoort?’ schreeuwt ze nog. Ik zie het
voor me. Onder hun kerstboom een gipsen kindje Jezus
en een os en ezel in het stro. Waarom niet? Wat is er mis
mee? Moet ik niet blij zijn met elke immateriële neiging
van mijn kinderen? Niet meer strak in een speciale geloofsleer, niet groot
geworden in de vreze
Gods. Kerstmis vieren, niet meer samen
als vroeger, maar
toch los van het ouderlijk huis met een
eigen traditie, postmodern kiezend uit
de veelheid van opsmuk, religieuze ervaringen en herinneringen van weleer.
Ik bel haar terug op haar vaste telefoon. Ze neemt op.
‘Hallo lieve schat. Toen we oma’s huis uitruimden, dachten
we dat geen van de kleinkinderen belangstelling zou hebben voor de bontjas, de platenspeler, de koffiemolen en
nog wat van die dingen. Voorbij, voorbij, voorgoed voorbij. Dus weg ermee. En het spijt me…datzelfde dachten
we dus ook van de kerststal.’ ‘Hoe hebben jullie dat kunnen doen!?’ Haar stem klinkt verontwaardigd. ‘Wat dacht
je! Zo’n oude kerststal is een echte hype. Nu moet ik gaan
zoeken bij de kringloopwinkel. Of anders op Marktplaats.nl…En weet je wat ze daarvoor vragen?’ ‘Dat geld
krijg je dan wel van ons,’ probeer ik onze omissie te vergoelijken.
Ze zwijgt. Hoor ik daar Stille Nacht op de achtergrond?
‘Ach nee, dat is het niet. Ik weet nog precies hoe lief Maria keek.’ Ze slikt even. ‘En die herder, waarvan het hoofd
gelijmd moest worden. Weet je, dat ik het nu pas durf te
zeggen? Ik was het, die hem had laten vallen’.
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Sint Catharinagilde Tongelre
Twee jubilarissen bij gilde
Van de vijf Eindhovense Catharinagilden is het Catharinagilde Tongelre de enige die op de werkelijke
datum, 25 november, haar teerdag viert. Dit jaar
was dat op een woensdag. Het begon met een
dienst in de Sint Martinuskerk en een rondgang om
’t Hofke. Het feest zelf vond plaats op het Catharinahof gelegen aan het Wasvenpad. Er waren dit
jaar twee jubilarissen te huldigen, Tiny Aarts veertig jaar lid en Harrie Aarts vijfentwintig jaar lid.

ter van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland, Jan Schrürs, de gouden medaille van de
kring opgespeld. Van het gilde kreeg hij de zilveren
Catharinaspeld met daarop een “veertig”.

Foto: Harry Aarts ontvangt de zilveren Catherinaspeld
van regerend deken Peter van Kuijen.

Foto: Tiny Aarts wordt gefeliciteerd door Jan Schrürs

De oudere Tongelrenaren zullen Tiny Aarts nog wel
kennen. Hij woonde tot 1975 aan het Geestenbergpad, nu Pijlstaartpad, in een van de witte
huisjes langs de spoorlijn naar Venlo. Omdat Tiny
ook nog eens ruim een kwart eeuw in de overheid
(bestuur) zat, kreeg hij uit handen van de voorzit-

Harrie Aarts (geen familie van Tiny Aarts) geboren
in Tongelre bracht zijn jeugd door aan de Wolvendijk. Hij emigreerde naar Australië en kwam door
verschillende omstandigheden weer terug naar
Tongelre.
In 1984 trad hij toe tot het Sint Catharinagilde. Hij
kreeg van het gilde ook een zilveren Catharinaspeld, maar dan met een “vijfentwintig” erop.
Peter van Kuijen, regerend deken.

Foto: Ralph van Erven
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GEBABBEL UIT
DE BIBLIOTHEEK

OPROEP

Afsluiting 2009
Het jaar 2009 is bijna aan het einde.
Voor ons en voor onze omgeving is
er veel gebeurd. ’t Karregat is overgegaan naar de gemeente en de
daarbij zijn hoopvolle veranderingen in het verschiet. Het zou toch te jammer zijn dat dit mooie,
“one of a kind” winkelcentrum zou wegvallen. Ik
vind het nog steeds jammer dat dit winkelcentrum
bestaat uit individuele partijen terwijl we als een
gezamenlijke partner er veel meer van zouden
kunnen maken.
Voor de bibliotheek zelf is er ook veel veranderd.
De openingstijden zijn verruimd dit jaar, we zijn
overgegaan op self-service en we hebben er een
game-kast bij. Voor die mensen die de game-kast
als overlast zien, bedenk dan even dat we die ook
nog maar net hebben en dat we met afspraken
met onze gamers een goede weg zullen moeten
vinden. Veel van onze gamers hebben deze mogelijkheden thuis niet. We zijn druk bezig om regels te maken dat zowel de gamers als de mensen
die lenen of aan de leestafel zitten hun plezier
hebben aan hun bibliotheek.
Als ik terugkijk op het afgelopen jaar merk ik dat
we steeds meer leuke contacten krijgen met onze
leden, dat het voorlezen op de 1e woensdag van
de maand steeds meer bezocht wordt en dat ons
steeds meer dingen durft te vragen. 2010 Begint
voor ons al weer voorspoedig met de voorleesdagen vanaf 20 januari. De aftrap is het nationale
voorleesontbijt. Dit gebeurt zowel op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen als op basisscholen.
De Wiebelbillenboogie staat centraal. Heel veel
vrijwilligers zetten zich in voor het voorlezen op
verschillende plekken op 20 januari. Bedoeling is
om het voorlezen te stimuleren. De nationale
voorleesdagen duren tot 30 januari en er zullen
vele activiteiten plaatsvinden zowel bij de bibliotheek als bij boekwinkels. Kijk in ieder geval op
onze site voor meer informatie www. Bibliotheekeindhoven.nl
Toekomstwensen? Ja de bibliotheek heeft wensen
genoeg. Langer open kunnen zijn zowel op de
centrale als op alle vestigingen. Moet nog bekeken
worden of we het kunnen realiseren maar we werken er in ieder geval naar toe. Voor jullie moeten
we niet een uitleencentrum zijn maar ook een plek
waar jullie graag kranten willen lezen, tijdschriften
bekijken en games spelen. Wat we jullie allemaal
toewensen!
Wij (team Herzenbroeken) wensen iedereen een
heerlijke Kerst en een mooie jaarwisseling toe.
Laten we elkaar in het jaar 2010 weer met een
vrolijk gezicht en een stralend humeur tegenkomen. Dat maakt het leven zoveel aangenamer.

Ik (Milan) ben een meisje van 16 jaar en zit op
een opleiding waar ik Frans en Spaans goed moet
kennen. Nou heb ik met allebei de talen erg veel
moeite. Ik heb ook beide talen nooit eerder
gehad.
Nu zoek ik iemand die met mij graag Spaans of
Frans zou willen oefenen. Een uurtje per week
(per taal) is voldoende. Het liefst ook iemand die
zelf van Spaanse en/of Franse afkomst is.
Hebt u hiervoor interesse in dan hoor ik dat
graag. U kunt mij bereiken onder
Telefoonnummer: 040 2814579.
Alvast heel erg bedankt!
Groetjes, Milan.

Een tongerick is een Tongelrese limerick
Op Urkhove woonde un stel,
Da war s winters gekleed in un berevel.
Onder die huide ware ze bloot,
Gelukkig zagde niks, want dièn pels war
verrekes groot
Maor werm, da hadde ze ut zeker wel.
Nelis.

Schildercursus
De beweging van de
atmosferische kleuren
Denk bijvoorbeeld aan een zonsondergang waar een
gloed van kleuren vóór het Licht zichtbaar wordt. En hoe
bij een zonsopgang prachtige transparante kleuren ver‐
schijnen en weer oplossen en waar een kobaltblauwe
hemel verschijnt. Zo zijn we de hele dag in een grote
kleurenruimte.
Techniek: Laag over laag met waterverf op dun
vochtig papier
Start cursus: zaterdag 9 januari 2010 van
10.30 –12.30 uur
Kosten: per 10 keer: € 175,‐ inclusief materiaal en
schildersbenodigdheden
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Informatie en aanmelding:
Karin Lamers
Telefoon: 040 2112242
Email: karinlamers@planet.nl

REUNIE JONGERENKOOR 7 NOVEMBER 2009
Op zaterdag 7 november jl heeft de reünie plaatsgevonden van het jongerenkoor dat in de 70-ger jaren
diensten verzorgde in de St. Martinuskerk. ’s Avonds
waren ca. 90 oud-leden en aanhang aanwezig en
moest er onder het genot van een hapje en een
drankje natuurlijk veel worden bijgepraat. Wat ook in
een heel prettige sfeer is gebeurd. Voorafgaande aan
deze bijeenkomst was er om 19.00 uur een speciale
dienst in de St. Martinuskerk die werd voorgegaan
door de kapelaan van het eerste uur Leo le Large.
Het thema van deze dienst was VERBONDENHEID.
Het koor zong uiteraard enkele “gouwe ouwe”. Hiervoor was in de weken daarvoor door een gedeelte
van de oud-leden met veel enthousiasme geoefend.
Naar we achteraf gehoord hebben van de kenners
klonk het als vanouds. Men vond zelfs dat het allemaal wat rijper klonk! De kerk was goed bezet met
oud-leden, waaronder ook de eerste dirigent en oprichter Gerard Brouwer, familieleden en veel andere
Tongelrese mensen.
Vanuit het thema verbondenheid werd er een collecte gehouden voor Malawi. Een van onze oud-leden,
Ood Brans, is vorig jaar in Malawi geweest. Zij heeft
met eigen ogen gezien wat er met geld allemaal aan
goede, noodzakelijke hulp kan worden gedaan. In
Malawi is pater Willem Kerkhof actief bezig met deze
zorg. Al het geld gaat rechtstreeks naar hem zodat er
niets aan de strijkstok blijft hangen en alles echt
wordt besteed aan de mensen die het nodig hebben.
De collecte in de kerk heeft een bedrag voor Malawi
opgebracht van €739,40. De loterij op de feestavond
€ 250 en het geld dat over is van de reünie en enkele
giften nog eens € 275. Dit wil zeggen dat er een totaalbedrag van € 1264,40 naar Willem Kerkhof in
Malawi is overgemaakt.

Langs deze weg willen wij namens Willem Kerkhof
alle mensen bedanken die hier aan hebben bijgedragen. Wij als het “oude jongerenkoor” willen graag het
parochiebestuur, iedereen die hieraan heeft meegewerkt en natuurlijk alle belangstellenden bedanken.
Al met al was het een zeer geslaagde avond. We
waren weer even terug op onze Tongelrese basis.
En die was en is niet verkeerd!
Namens het “oude” jongerenkoor,
Huub de Graaff.

Brief van Willem Kerkhof aan Ood Brans
Hoi Ood,
Fijn, dat jullie een mooie reünie hebben gehad en wij
er ook nog iets aan overhouden. Geweldig zoveel als
jullie ophaalden. Heel hartelijk dank hiervoor. Ik zal
mijn oren en ogen goed de kost geven om te horen
en te zien wat er nodig is in het ziekenhuis.
Momenteel is er veel te doen in de wereld over gezondheidszorg, vooral omdat President Obama de
gezondheidszorg voor iedereen in Amerika wil invoeren. Ziektekostenverzekering bestaat hier nauwelijks
in Malawi. Alleen de rijken en mensen die een betere
baan hebben, kunnen een ziektekostenverzekering
afsluiten. De mensen in de dorpen en op het platteland hoeven er niet over te peinzen. Het is gewoonweg niet te betalen. Als ze geluk hebben, wonen ze
niet al te ver van een kliniek of ziekenhuis. Als ze
dan nog meer geluk hebben, kunnen ze ook nog wat
geld bijeen schrapen, een kip of geit verkopen, en
dan naar het ziekenhuis lopen of fietsen als ze al een
fiets hebben.
Het is niet zoals in Nederland, waar de dokter, bij wijze van spreken, om de hoek
van de straat woont. Op het
platteland zijn er hemaal
geen doktoren, behalve in
de ziekenhuizen, die ver verspreid liggen. Voor een
hoofdpijn of wat koorts kan
men ook wel in een kliniek
terecht, die gewoonlijk ongeveer 15-20 km uit elkaar liggen. Voor een ernstigere
aandoening moet men dan
naar het ziekenhuis. St. Gabriëls is er een van, het volgende ligt op ruim 50 km afstand van hier. Voor veel
mensen is gezondheidszorg
hier nog een weelde.
St.Gabriël’s probeert de
Foto: het “oude” jongerenkoor
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mensen op te zoeken waar ze wonen en gezondheidszorg te bieden bv. door middel van mobiele
klinieken en een soort van primitieve thuiszorg. Ook
probeert men de prijs van medicijnen en verpleging
zo laag mogelijk te houden, vaak beneden de kostprijs. Dat kan natuurlijk alleen maar dank zij giften
van weldoeners.
De regentijd staat voor de deur. Hier en daar zijn er
al een paar goede buien gevallen. Vorige week ging
ik naar een dorp en iedereen was maïs aan het
planten. Die begint nu goed op te komen, maar de
regen laat het afweten. Als er weer niet vlug een bui
komt, dan verdroogt die maïs. Men moet dan weer
opnieuw gaan planten. Hopelijk is er nog genoeg
maïs daarvoor of geld om nieuw pootgoed te kopen.
Het is frustrerend te zien hoe de mensen helemaal
afhankelijk zijn van het weer. Irrigatie is over het algemeen onmogelijk. Alleen de grote landerijen, die
in de handen zijn van buitenlanders of buitenlandse
maatschappijen kunnen het opbrengen om met dieselmotoren water op te pompen en het land te bevloeien.
Dit jaar zijn we begonnen de mensen in 6 dorpen te
helpen hun wintertuinen te cultiveren. We hebben
pootgoed en kunstmest verstrekt. Daarnaast ook
verschillende trappompen. Het resultaat was een
lust voor het oog. Veel mensen hebben maïs geplant en ook groenten. Alles is goed opgekomen en
ik denk dat ze zelf verbaasd waren over het resultaat. Volgend jaar zal het helemaal een succes worden, zei men, want we hebben nu gezien, dat het
kan. Op deze manier hopen we de honger wat verder terug te dringen. Minder honger wil zeggen betere gezondheid. De kinderen kunnen ook beter leren
op school. Zo is er voor hen ook kans op een betere
toekomst.
Nog te vaak worden de kinderen in deze tijd van het
jaar door hun ouders van school gehaald om mee te
helpen op het land of om op de landerijen te gaan
werken voor een kleine vergoeding. Armoede en
nijpende honger zijn daar schuldig aan. Daarnaast
zijn we ook bezig met een project waarbij de mensen zaad krijgen voor verschillende soorten bomen.
Vooral bomen, die de grondstructuur verbeteren en
het land bemesten. Daardoor zou men veel minder
afhankelijk worden van kunstmest, die teveel kost
voor de gewone boeren en bovendien ook de grond
aardig bederft. Dat schijnt een lange geschiedenis te
gaan worden. De bevolking moet eerst kunnen zien
dat het de moeite van het werk loont, dat er echt
verbetering komt in de opbrengst van het land. Het
vraagt dus om veel geduld en uithoudingsvermogen
van degenen die het project aan de mensen moeten
‘verkopen’, hen van het nut ervan overtuigen.
Ood, heel veel dank voor alle moeite, we zullen het
geld zeker goed besteden.
Hartelijke groeten, Willem Kerkhof

Welzijn Eindhoven start Cursus plezierig ouder worden voor 55+-ers
De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten,
elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur, en een terugkombijeenkomst. De insteek is het positieve in
ieders leven. Via het kennismaken met elkaar aan
de hand van een geliefd voorwerp wordt er gekeken naar de vijf geboden uit de jeugd. We kijken
naar de unieke belevenissen van het leven en nog
veel meer. Er zal veel herkend en wellicht gelachen worden. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten.
Hoe gebruik je je levenservaring als krachtbron?
Als mensen ouder worden, doen ze veel levenservaring op. Er zijn mensen - levenskunstenaars–
die ‘de kunst van het leven’ verstaan. Juist al zijn
ze op leeftijd. Zij hebben levenswijsheden ontwikkeld of levenslessen opgedaan die van waarde
zijn. Voor zichzelf, maar ook –vaak zonder erbij
stil te staan– voor anderen. ‘Plezierig ouder
worden’ brengt ouderen bij elkaar, om samen te
werken aan prettiger, zelfbewuster ouder worden;
met meer levenskunst.
Kosten
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen
€ 35,-. Cursusinformatie, koffie en thee zijn bij de
prijs inbegrepen.
Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding bel
(040) 219 33 00 of stuur een e-mail
a.maltha@welzijneindhoven.nl
Wilt u eens langskomen bij Welzijn Eindhoven
voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie?
Dan bent u van harte welkom bij onze informatie& adviespunten.
Welzijn Eindhoven Stratum - Tongelre
Piuslaan 74a
5614 HR Eindhoven

EETPUNT ’T OUDE RAADHUIS
Zoals eerder gemeld: het eetpunt blijft nog even in
’t Oude Raadhuis totdat de GGzE klaar is met de verhuizing naar het voormalige klooster aan de Tongelresestraat.
Omdat er enige mensen verhuisd zijn en/of verhuizen
naar het nieuwe verzorgingshuis, zijn er nu plaatsen beschikbaar voor anderen die van het
Eetpunt gebruik willen maken. Opgave is nu mogelijk
bij ’t Oude Raadhuis.
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Hennie Cox, fysiomanueeltherapeut
Bart van Houten, fysiomanueeltherapeut
Janny Gudden, fysiomanueeltherapeut
Frank Delemarre, fysiomanueeltherapeut
Monique Webb, fysiotherapeut
Centrum voor Fysio- en Manuele Therapie
“Tongelre”
Ceramlaan 10,
5641 GD Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@orange.nl

Ziekte van Bechterew
Synoniemen:
Bechterew syndrome
Spondylitis ankylopoetica
Spondyloarthropathy
Ankylosing spondylitis
Marie-Strumpell spondylitis
Korte beschrijving:
De ziekte van Bechterew is een chronische reumatische aandoening. Het is een vorm van ontstekingsreuma. Bij
de ziekte van Bechterew betekent dit dat de gewrichten in de wervelkolom, het bekken, de heupen, schouders en
knieën ontstoken kunnen raken. Door de ontstekingen kan het kraakbeen, dat de gewrichten omgeeft, beschadigd raken. Ook kan kraakbeen door de ziekte van Bechterew geleidelijk veranderen in bot.
De ziekte van Bechterew ontstaat meestal rond het 25e levensjaar. De ziekte van Bechterew veroorzaakt vooral
pijn en stijfheid in de aangedane gewrichten. De ruggenwervels kunnen met elkaar vergroeid raken, als het kraakbeen tussen de wervels in het bot verandert. Daarom hebben mensen met de ziekte van Bechterew soms een
kromme rug. Verder komt moeheid vaak voor. Ook kunnen soms oogontstekingen optreden. Het verloop van de
ziekte is moeilijk te voorspellen. De kenmerken kunnen spontaan verdwijnen en na een tijdje weer terugkeren.
Diagnose:
De diagnose kan worden gesteld op basis van bovenstaande kenmerken, een lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Op röntgenfoto’s zijn in een vroeg stadium van de ziekte nog niet altijd afwijkingen te zien, aangezien de
gewrichten pas in de loop van de tijd beschadigd raken.
Behandeling:
De ziekte van Bechterew is niet te genezen. Maar ontstekingsremmers kunnen de ontstekingen tegengaan. Ook
kunnen pijnstillers voorgeschreven worden. Fysiotherapie en sport kunnen helpen om soepel te blijven, om de
wervelkolom in optimale stand te houden en bij het op peil houden van de conditie.
Voorkomen (frequentie):
De ziekte van Bechterew komt voor bij ongeveer 2 op de 1000 mensen. Het komt vaker voor bij mannen dan bij
vrouwen.
Overerving:
Het is nog niet precies duidelijk hoe de ziekte van Bechterew ontstaat. Zowel erfelijke factoren als omgevingsfactoren lijken hierbij een rol te spelen. Zo heeft een kind met een vader of moeder met Bechterew zelf een kans van
10% om het ook te krijgen. Als voorbeeld van bepaalde omgevingsfactoren lijken infecties een rol te spelen bij het
ontstaan van de ziekte.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een heel gezond 2010!!!!!!
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Groendomein Wasven december 2009
Zelfs in de winter is er genoeg te doen bij Groendomein Wasven: de natuur wordt klaargemaakt
voor de winter en we vieren Kerst op derde Kerstdag! Na de oliebollen van Tussen de Molens kunt u
weer in vorm komen met de snertwandeling. Kortom: alle reden om eens langs te komen!
Activiteiten:

Data:

Expositie: Tekeningen
Ton Kets
Derde kerstdag bij het
Wasven
Oliebollen van Tussen de
Molens
Natuurlijk Tongelre:
Overwinteren
Snertwandeling

5 dec. – 6
jan.
27 december
31 december
13 januari

Bourgondische Biologische Bierproefavond

21 januari

17 januari

Tijden:

14:00
uur
10:00
uur
20:00
uur
11:00
uur
19:00
uur

Tongelrese Natuurcursus
Bent u betrokken bij de natuur? En hebt u zich altijd al willen (bij)scholen hierin? Dan kunt u zich
nu inschrijven voor de unieke Tongelrese Natuurcursus.
Gedurende zes bijeenkomsten zullen verschillende
onderwerpen aan bod komen, zoals: mens en natuur, kringlopen, vogels, vissen, seizoenen en nog
veel meer interessants.
Ook worden er speciaal voor de deelnemers drie
gebiedswandelingen georganiseerd.
De cursus wordt verzorgd door Wim Keller en Loek
Ketelaars en zal plaatsvinden op maandagavond
vanaf 18 januari in de Schop van de Wasvenboerderij van 19.30 tot 21.45 uur. De kosten bedragen
€ 30,00 per persoon.
Enthousiast geworden? Schrijft u zich dan snel in
bij Kees van Grevenbroek. Telefoonnummer 0611178637 of via natuurwerkgroep@wasven.nl.
Expositie: Tekeningen Ton Kets
Op de Overloop van de Wasvenboerderij is nog tot
6 januari de expositie van tekeningen van Ton Kets
te zien. Ton Kets (85 jaar) maakte tijdens wandelingen en verre vakanties altijd schetsjes in zijn
schetsboekje die hij later uitwerkte tot pentekeningen. Ook maakte hij veel aquarellen. Dit rustgevende tekenen gaf hem een goede balans met de
harde feiten waarmee hij tijdens zijn werk als rechercheur bij de Eindhovense politie te maken had.
Een selectie van zijn mooiste pentekeningen en

aquarellen is te zien op de Overloop tijdens openingstijden van de Gasterij.
Derde Kerstdag bij het Wasven
Dit jaar duurt Kerst maar liefst drie dagen! Op de
laatste (derde) kerstdag organiseert het Wasven
een middag vol activiteiten voor kinderen. Na twee
dagen kerstdiners en gezellig thuis zitten, is het
immers heerlijk om actief bezig te zijn!
Iedereen van 4 tot 12 jaar kan op 27 december
tussen 14:00 en 17:00 uur winteractiviteiten en
spelletjes doen. En ook organiseren we knutselactiviteiten en een speurtocht. En als je toch weer
trek krijgt na al het kersteten zijn er oliebollen en
chocolademelk en speciaal voor de ouders is er
glühwein met muziek binnen en buiten.
Kijk voor meer informatie en voor de (lage) prijzen
op www.wasven.nl.
Oliebollen van Tussen de Molens
Vorig jaar was
het
een
groot
succes: de oliebollenverkoop
van bakkerij Tussen de Molens.
Dit jaar kunt u
ook de versgebakken oliebollen,
appelflappen
en
beignets
kopen.
Daarvoor wordt een kraam neergezet waar u uw
bestellingen kunt afhalen. Bestellen kan op 29 en
30 december bij de Bakkerij. De oliebollen kosten
per stuk 60 cent (11 voor € 6,00), de appelbeignets en de appelflappen per stuk € 1,20 (5 voor €
5,50).
Op oudjaarsdag zal er buiten ook chocomel, koffie
en glühwein geschonken worden door Gasterij in’t
Ven.
Natuurlijk Tongelre: Overwinteren
Elke tweede woensdag van de maand is er een
thema-avond over natuur en cultuur in de boerderij van het Groendomein Wasven. Op woensdag 13
januari staat het overwinteren in de natuur op het
programma. Gerard van Leiden houdt over dit onderwerp een presentatie. Hij zal vertellen over hoe
overwinteren in zijn werk gaat voor plant en dier.
De Natuurlijk Tongelre avonden staan bekend om
de combinatie van een goed verhaal en mooie
foto’s. Ook dit keer zal het een leuke en leerzame
avond worden voor iedereen met interesse in de
natuur.
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De avond begint om 20:00 uur in de Wasvenboerderij en eindigt om ongeveer 22:00 uur. De entree
is €3,00 per persoon inclusief koffie of thee.

De kosten van deelname bedragen € 6,00 per persoon. Loopt u mee? Meld u dan aan via natuurwerkgroep@wasven.nl.

Snertwandeling
Niets zo lekker als in de winter een flink stuk lopen en
daarna aan de welverdiende
snert!
In het kader van ‘kuieren in
Tongelre’ organiseren we
op zondag 17 januari de
eerste
wandeling
van
2010: een snertwandeling door het Wasvengebied. Lekker een frisse
neus halen samen met één van de natuurgidsen
van het Groendomein Wasven.
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en we starten om 11:00 uur vanuit de schuur van de Wasvenboerderij. Na afloop gaan we lekker erwtensoep eten in onze Gasterij in `t Ven, bij het haardvuur.

Bourgondische Biologische Bierproefavond
Bourgondisch, Biologisch en Ambachtelijk. Dat zijn
de kenmerken van Gasterij in ’t Ven, het restaurant bij het Wasven. Het restaurant is van en voor
Tongelre en wil graag de ’Huiskamer van Tongelre’
worden. En wat is er lekkerder in een huiskamer
dan biertjes proeven met lekkere hapjes erbij? Dat
is precies wat u van de Bierproefavond kunt verwachten. Op deze avond zal een kenner van de
Gulpener Brouwerij u uitleg geven over speciale
bieren. Vervolgens kunt u deze kennis zelf toepassen op vijf verschillende speciale biertjes. U gaat
dan blind proeven en met een quiz testen we de
opgedane kennis.
De bierproefavond is op donderdag 21 januari en
begint om 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur). Het
aantal plaatsen is beperkt dus meld u snel aan via
bierproeven@gasterij.nl. De kosten van de avond,
inclusief vijf biertjes en hapjes van de Gasterij, zijn
€ 9,50.

NIEUW GEZONDHEIDSCENTRUM IN DOORNAKKERS
Woont u in de wijk Doornakkers? Dan weet u vast
al dat er in uw wijk een nieuw gezondheidscentrum
is gekomen. Gezondheidscentrum de Akkers is gelegen aan de Generaal Cronjéstraat achter het verzorgingshuis Berckelhof. De naam van het nieuwe
centrum is ontstaan omdat het midden tussen de
wijken Doornakkers en Tongelrese Akkers ligt. Gezondheidscentrum De Akkers is één van de tien
gezondheidscentra van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven.

teraard kunt u ook een afspraak maken met de
apotheker wanneer u speciale vragen heeft over
medicijnen. Daarnaast behoren bezorgdiensten en
het medicijnenpaspoort standaard tot services van
de apotheek. Het grote voordeel van een apotheek
in huis is dat u vanuit de huisarts rechtstreeks
door kunt naar de apotheek. De huisarts en apotheker hebben overleg en kijken gezamenlijk naar
uw geneesmiddelgebruik. Zo bent u gegarandeerd
van de beste zorg.

Alle zorg onder één dak
U vindt in het gezondheidscentrum een compleet
aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg. Huisartsen, praktijkondersteuners, een apotheker, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, medewerkers van de bloedafnamedienst, een psycholoog en
een diëtiste werken in gezondheidscentrum De Akkers samen onder één dak. Voor informatie en activiteiten die bijdragen aan een gezonde leefwijze
kunt u in het gezondheidscentrum terecht bij het
‘Trefpunt Doornakkers Gezond’. Dit trefpunt is een
samenwerking tussen het gezondheidscentrum en
GGD Brabant-Zuidoost.

Benieuwd?
Bent u benieuwd naar dit nieuwe centrum of wilt u
zich inschrijven bij de huisarts of apotheek? Dan
bent u van harte welkom in gezondheidscentrum
De Akkers!

Nieuwe apotheek
De nieuwe apotheek van gezondheidscentrum De
Akkers is voorzien van alle gemakken. Er is een
ruime wachtkamer en de apotheek maakt gebruik
van een medicijnenrobot. De apothekersassistente
kan op deze manier gewoon aan de balie blijven
staan om uw eventuele vragen te beantwoorden,
terwijl de robot de juiste medicijnen klaarlegt. Ui-

Kortingsbon
15% korting op het
gehele assortiment
Vichy* bij apotheek
gezondheidscentrum
De Akkers
•
Uitsluitend te besteden bij
Apotheek Gezondheidscentrum
De Akkers. Aanbieding geldig t/m
15 januari 2010.
Maximaal 2 artikelen per gezin.
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VAREN MET DE HENRY DUNANT OP DE RIJN
Door: Herman Dorgelo

Deze hulp maakt ’t mogelijk dat zij zich kunnen
verplaatsen en zogenaamde pv (persoonlijke verzorging) krijgen.
Het Rode Kruis heeft dit ook goed georganiseerd
door het vormen van groepen, duidelijk aangegeven met verschillende kleuren met labels/p.p.

Wellicht hebt u ooit van de Henry Dunant gehoord
als hospitaalschip, respectievelijk vakantieschip v/h
Rode Kruis, die vaartochten maakt met gehandicapten en ernstig zieke mensen, die van een fijne
vakantie kunnen genieten; iets waarvoor ik was
uitgenodigd door het Rode Kruis. Ik ben in 2001
door ‘n herseninfarct getroffen en sinds die tijd ga
ik door het leven in ’n rolstoel, daar ik verlamd ben
geraakt door het herseninfarct, ook wel ’n cva genoemd.

Het Rode kruis bezit sinds ’n groot aantal jaren ’n
hospitaalschip, waarmee normaliter vaartochten
door Nederland worden gemaakt in/door verschillende delen van het land (min of meer door alle
provincies van het land) en waarvan ook de gasten, respectievelijk vrijwilligers/sters, uit deze delen van het land worden uitgenodigd om mee te
varen.
En juist door de aanwezigheid van ’n groot aantal
vrijwilligers/sters is het mogelijk, dat deze tochten
worden gehouden. Men heeft nu immers ook ’n situatie bereikt, dat de verhouding gasten/
vrijwilligers min of meer nagenoeg een op een is,
wat een geweldige hulp is voor personen die daarvan volledig afhankelijk zijn.

Het is echter opvallend dat er ’n grote flexibiliteit is
onder de vrijwilligers, doordat men direct door iemand wordt geholpen zodra dit op een of andere
wijze wordt aangegeven (bv. door het opsteken
van een vinger en/of het doen van een verzoek
daartoe). Wat ook weer betekent, dat er ’n plezierige sfeer heerst aan boord, wat men bijna paradijselijk zou noemen, ware het niet, dat ’n groot deel
van de passagiers te kampen heeft met ’n ernstige
handicap en/of ziekte. Er vinden ook veel gesprekken plaats onder elkaar, die niet alleen zeer plezierig en interessant kunnen zijn, maar ook zeer open
van aard zijn, wat de sfeer aan boord ook duidelijk
bepaalt/kenmerkt en die ook de fijne sfeer bepaalt,
waarop ik doelde in ’n voorgaande paragraaf.
Normaliter maakt de Henry Dunant vaartochten in
Nederland, maar af en toe wordt er ook ’n vaartocht gemaakt op de Rijn, waarbij men dan tot Koblenz vaart, waar de Moezel de Rijn instroomt en
het schip soms ook nog ’n eind/stuk de Moezel opvaart.
Zowel in Nederland als in Duitsland is het de gewoonte zo af en toe in ’n haven aan te leggen, om
de passagiers de gelegenheid te geven om zogenaamd te passagieren, waarbij men ook weer geholpen wordt door ’n vrijwilliger om bv. de rolstoelen te duwen. Hierbij helpen de vrijwilligers/sters
die aan boord zijn, maar is het ook de gewoonte
van het Rode Kruis om vrijwilligers in te schakelen
van de plaats/havenstad waar men aanmeert. Daar
is meestal ’n lokale afdeling van het Rode Kruis,
die zo af en toe ook wel eens iets extra’s organiseert, zoals het optreden ’s avonds aan boord van
een zogenaamd dweilorkest e.d. en/of in de namiddag ’n bezoek aan ’n museum hebben geregeld
een en ander gecombineerd met ’n havenstadswandeling.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 37

Eerst het adres van het Nederlandse hoofdkantoor
van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag, afdeling Aangepaste Vakanties, Leeghwaterplein 27,
2621CV Den Haag.
Telefoonnummer van de afdeling reserveringen:
070-4455666. Emailadres: info@redcross.nl.
Het adres van het Rode Kruis in Eindhoven: Willem
van Konijnenburglaan 6, 5613DW Eindhoven.
Tel:040-2434696 Afdeling: Vakantieprojecten.
Emailadres: vakantieprojecten@rodekruiseindhoven.nl

En tenslotte ook nog wat gegevens over de boot, de
Henry Dunant:
-lengte:
ca 100 m.
-breedte:
11 m.
-diepgang:
1.70 m.
-kruissnelheid:
22km/u
-topsnelheid:
24km/u
-vaste bemanning:
13 pers.

Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te
maken van een van de vakantiehuizen waarover
het Rode Kruis beschikt, men kan daartoe eerst
een brochure/folder aanvragen.
Herman Dorgelo
Tel: 040-2811027
Voor eventuele verdere informatie:
Email: h.dorgelo@onsneteindhoven.nl

Met mijn tocht hadden we een vrouwelijke kapitein, - een dochter van een binnenvaartechtpaar (compliment voor het pers.-beleid van het Rode
Kruis!)
Hora est - ik heb gezegd - Herman Dorgelo, die
met ’n groep, van ca 53 andere passagiers deze
vaartocht met de Henry Dunant in dit najaar op de
Rijn heeft gemaakt, waarbij ik eenieder dit kan
aanraden en…..niet alleen voor zgn. gehandicapten
en/of ernstig zieken, maar ook voor de zgn. mantel-(ver)zorgers/sters.

Tenslotte neem ik
afscheid met ’n Brabantse groet: houdoe! Wat immers
betekent: het gaat
je/gaat u goed, wat
uiteraard niet alleen
voor
vandaag
en
morgen geldt, maar
ook voor overmorgen en de rest van
het jaar en voor zover mogelijk voor de
rest van je/uw leven!

Voor belangstellenden zal ik hieronder nog wat extra adressen geven.

Wij komen graag in contact met u!
Leidinggeven of coördineren zit u in het bloed? Om alle radertjes soepel te laten draaien is het
Rode Kruis Eindhoven e.o. dringend op zoek naar vrijwilligers die een uitdaging zien in een van de
volgende functies:
• wijkcoördinatoren,
• jongerencoördinatoren,
• notulisten,
• collecte coördinatoren,
• coördinatoren telefooncirkel.
Wellicht is dit het vrijwilligerswerk waarnaar u op zoek bent.
Meer informatie?
Voelt u zich door bovenstaande aangesproken neem dan telefonisch contact met ons op voor het maken
van een afspraak. Ons telefoonnummer is 040 2443311 of mail naar secretariaat@rodekruiseindhoven.nl
Meer informatie over het Rode Kruis treft u aan op www.rodekruis.nl
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December op
De Boog
Het is reuze spannend in de kleutergroepen van De
Boog. Op de Avondroodstraat worden stoomboten gebouwd, Sinten en Pieten gevouwen en omdat we onszelf
als Sint en Piet kunnen verkleden weten we zelf ook hoe
Sint en Piet zich deze dagen voelen.
Ook hebben we een creatieve ochtend achter de rug
waarin we pepernoten konden bakken, mutsen maken en
Pietengym hebben gedaan. Ons hart klopt nu vol verwachting want vrijdag zal hij met aan zekerheid grenzende verwachting, ons vereren met een bezoek. Als Sint en
Piet dan weer met de Noorderzon zijn vertrokken staat
het kerstfeest op de stoep. Dat staat bij ons dit jaar helemaal in het teken van: wensen. Daar zijn we tijdens de
Sinterklaastijd al volop mee bezig. Vanuit de kinderwensen tijdens de Sinterklaastijd wordt de lijn door getrokken
naar de wensen van volwassenen in de kersttijd. Daarnaast is het ook op school een tijd van lichtjes en sfeer
en samenzijn. Het is bij kleuters de leukste maand van
het jaar.
Groeten van onze vier kleutergroepen
Voor meer foto’s en informatie kunt u terecht op
http://www.dse.nl/~boog/fotogalerij.html
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Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Tel: 040-2810326
info@bs-karregat.nl
www.bs-karregat.nl

SNEEUWWITJE BIJ DE KLEUTERS
De afgelopen weken hebben we in de groepen 1-2 gewerkt rondom het sprookje Sneeuwwitje. Dat
begon al heel spectaculair met een toneelstuk waarin alle juffen het sprookje naspeelden. We waren meteen enthousiast en daarna gingen we in de klas hard aan het werk rondom het sprookje.
Tijdens dit thema hebben we al een aantal leuke en wijze uitspraken gehoord.
•
De jager uit het sprookje van Sneeuwwitje wordt ook wel eens “jariger” genoemd
•
De spiegel: “Sneeuwwitje is 1000 kilometer mooier dan jij!”
•
De prins tegen Sneeuwwitje: “Ik geef mijn hartje aan jou!”
•
“We hebben geen tijd te verliezen!”
•
Tijdens het hapje: “Pas op juf, je hebt een giftige appel!”
•
Sneeuwwitje mag bij de dwergen komen wonen: “Op één voorwaarde!”
•
De prins tegen Sneeuwwitje: “Ik hou van jou, àls je met me trouwt”
•
In de kring: “We moeten die brief wel naar het brievenbos brengen!”

In de klas hebben we al een heleboel gedaan. Weet je wat we allemaal kunnen?
•
In de spiegel kijken en ‘spiegeltje, spiegeltje aan de wand’ zeggen.
•
Een hapje nemen van de giftige appel en neervallen op de grond.
•
Heel gemeen lachen net als de stiefmoeder
•
Rijden als een prins op het paard
•
Giftige appels maken
•
Het verhaal naspelen en zelfs naschrijven
De afgelopen week hebben we zelfs een brief van de prins gekregen. We hebben dan ook met zijn
allen een brief geschreven en teruggestuurd.
En weet je, de prins en Sneeuwwitje kwamen hier op school om met elkaar te trouwen!! Dinsdag
20 oktober was het voor ons dan ook groot feest!
Groetjes van alle kinderen uit groep 1-2
Saltoschool ‘t Karregat
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ANLOO
BAGGER
BEZEMBINDERIJ
DOELRIJP
EEUWEN
ELLEBOOGSMOUW
EZELSRUG
FALSET
FLITS
FRAUDETEAM
FRONDEEL
GEREGULEERD
GLANSAPPARAAT
GROEIEN
HALFOM
INDIAAN

REISCHEQUE
SCHEERPOEDER
SNUFFELZIEKTE
SPIERWEEFSEL
STOFBEZEM
STRIPBOEK
STROOIGOED
TEFRA
TEUGELEN
UITMESTEN
VOORMIDDAGUUR
WEGFIETS
WILGENTEEN
WINKELMEUBEL

KAMFER
KANTOORAGENDA
KEEPER
KOMVORM
LEERWERK
LIEFKOZERIJ
LITERPRIJS
LOODPERS
LOSSE
MOUWLENGTE
OEFENPOTJE
OPTIEHAVEN
PLEIT
POEMA
PREIBED
PRIJSJE

De overgebleven letters vormen een MEISJESNAAM
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 januari 2010 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.

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

Oplossing van vorige maand is:
Trapspijl
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
F.C.Th. Vugts,
Kaartmakersring 22
De prijs is beschikbaar gesteld door:

FDC Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
Dr. Berlagelaan 1
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