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Ja, u hebt het goed gelezen, op de cover van dit wijkblad staat:
Rond ’t Hofke, 51ste jaargang. We hebben ons gouden jubileumjaar afgesloten en kijken heel tevreden en met veel voldoening
terug op alle festiviteiten rondom dit jubileum. Het concert en de
voorstelling van Arno Huibers waren een succes. De posterborden
met historische beelden, die op verschillende plaatsen in de wijk
te zien zijn, worden erg gewaardeerd en blijven ons herinneren
aan dit bijzondere jaar. En nu gaan we gewoon weer door met
een nieuwe jaargang.
Rond 20 januari valt de eerste
uitgave van de 51ste jaargang
bij u op de mat. Het is dan
midden winter. Terwijl wij dit
schrijven weten we dat u al
verrast bent door een heerlijk
dik pak sneeuw maar we weten
niet of de schaatsliefhebbers al
hebben kunnen schaatsen. Om
dat te kunnen, moet het wel
even echt behoorlijk vriezen, dan pas is het ijs op plassen en sloten stevig genoeg. Gelukkig helpt de gemeente Eindhoven de
liefhebbers een beetje. Want ook dit jaar was er weer een ijsbaan
op de Markt. Van vrijdag 12 december tot zondag 4 januari kon
er geschaatst worden in het centrum van de stad. Deze spectaculaire schaatsbaan op de Markt werd dit jaar omlijst met een lichtkunstwerk van Luminarie De Cagna, geroemd door de Eindhovenaren sinds Glow 2010. De Demer was in dat jaar door hen veranderd in een prachtige lichtgalerij. Dus als u op de Markt geschaatst hebt, dan hebt u wel op een bijzonder sfeervol verlichte
ijsbaan geschaatst. Maar hoe sfeervol ook…… er gaat toch niets
boven natuurijs.
Enkele jaren geleden konden we daar volop van genieten op de Karpendonkse
Plas. Heel veel mensen
schaatsten daar toen in
een prachtig sneeuwlandschap. Dat was pas echte
ijspret!!!
Veel leesplezier!

De redactie behoudt zich het recht voor
om zonder opgave van redenen artikelen
te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten.
Foto voorpagina:
Afbeelding van het schilderij “De strijd tussen Carnaval en Vasten” van Peter Bruegel den Oude (1559).
In het midden onderaan heeft Bruegel de strijd tussen carnaval en vasten uitgebeeld. Links op de ton
zit een dikke man, symbool voor Carnaval. Met
braadspit en stukken vlees trekt hij ten strijde, zittend op een bierton. Rechts de broodmagere vrouw
met een stuk hout en op het platte uiteinde 2 vissen
en op haar wagentje 5 broden. Zij is het Vasten.
Beide personen symboliseren Goed en Kwaad.

Algemeen alarmnummer .............................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Politiebureau Algemeen geen spoed ............
‘t Oude Raadhuis …………………………………….
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0900-8861
0900-8844
2811737

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.

Maartje van der Ven
Bandalaan 34 Eindhoven
Vier jaar geleden had ik
nog nooit van Tongelre
gehoord en als ze mij
vroegen of ik bekend was
met Eindhoven dan was
mijn antwoord: “Nee en
ik ben er zelfs nog nooit
geweest.”
Tja, en dan word je verliefd op iemand uit Tongelre. Gelukkig was ik in
het bezit van een navigatiesysteem om mij de
weg naar Tongelre te wijzen. Na vele ritjes vanuit
Nijmegen heb ik mijn eigen stekje verlaten en ben
bij mijn vriend Herman ingetrokken.
Nu, alweer anderhalf jaar, woon ik samen op de
Bandalaan 34 met Herman en zijn twee kinderen
Daan en Joost. Ik heb het thuisgevoel al aardig opgebouwd en daar hebben de mensen uit de buurt
zeker aan bijgedragen door middel van hun hartelijkheid en toegankelijkheid.
Ook in huis heb ik al mijn draai gevonden, mede
doordat we afgelopen zomer een tuinhuisje hebben
aangeschaft waarin ik heerlijk met mijn hobby aan
de slag kan, namelijk houtbewerking. Het maakt
mij niet veel uit wat ik maak, het gaat mij om het
materiaal: hout. De geur, de structuur en de mogelijkheden vind ik fantastisch en inspireren mij bij
de bewerking ervan. De resultaten tot nu toe variëren van een krukje tot een vogeltje, maar mijn
ideeën gaan veel verder, die zijn eindeloos.

Voor mijn werk rijd ik vier dagen per week naar
Arnhem. Ik werk bij de gemeente Arnhem als reintegratieconsulent met als hoofdtaak jongeren
vanuit de uitkering terug naar school of werk begeleiden. Een leuke, maar intensieve baan. Ik werk
graag met mensen en ondersteun ze om het beste
uit zichzelf te halen.
Als ik niet aan het werk ben, op de A50 zit of in
mijn blokhutje bezig ben, dan ben ik buiten te vinden. Wandelend, hardlopend of als vrijwilliger bij
het Wasven. Allemaal heerlijk om te doen en ik leer
Tongelre hierdoor beter kennen (soms zelfs al beter dan Herman). Mijn behoefte aan frisse buitenlucht en de natuur heeft waarschijnlijk te maken
met mijn roots, die liggen namelijk in een pittoresk
dorpje in Brabant, Sint Agatha.
Vooral in het winterseizoen ben ik zoveel mogelijk
buiten. Heerlijk wandelen en hardlopen als de temperatuur onder nul is. En bij de eerste sneeuwvlokken van het seizoen kleed ik me warm aan voor
een heuse sneeuwwandeling. Voor mij heeft de
sneeuw iets magisch. Het geluid wordt gedempt,
het licht wordt door de sneeuw geabsorbeerd en
alles krijgt een mooi poederlaagje.
Niet echt verrassend dat mijn favoriete vakantie de
wintersport is en dan het liefst in Tirol in Oostenrijk. Ik probeer twee keer per jaar naar de bergen
in Oostenrijk te gaan, want die zijn alle seizoenen
mooi en de Kaiserschmarren smaakt altijd goed.
Op het moment dat u dit leest zijn onze koffers alweer een paar weken uitgepakt na zo’n heerlijke
Oostenrijkse skivakantie. Schüss……………………
Voor het
nieuwe jaar
wens ik iedereen veel
gezondheid
en geluk
toe en wie
weet treffen
we elkaar.
De Wisselpen geef ik
door aan
Dorette de
Haas.

Blokhutje

Naast mijn hobby moet ik ook gewoon nog werken,
sporten en Eindhoven verkennen.
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Oostenrijk

Door Kees van Grevenbroek
Een kwestie van kijken.
Laatst belde een leuke mevrouw me op. Zij wilde
haar verhaal even aan mij kwijt, over wat voor
moois ze onderweg had gezien. Ze fietste op de
Parklaan en omhoogkijkend in een berkenboom
zag ze direct iets zitten wat je normaal niet elke
dag ziet. Het was een uil, vertelde ze en die zat
op een tak tegen de stam aan. Zeg nou zelf, dat is
toch een mooi cadeautje. Het was een uil met van
die oorpluimen. Als je goed rond kijkt, kun je
soms de mooiste dingen in de natuur zien, maar
òòk in de stad.
Een afwissend landschap is belangrijk.
Ik vermoedde dat het wel eens een ransuil zou
kunnen zijn. Ransuilen (Asio otus) zijn uilen die in
de herfst en winter overdag met groepjes rusten.
Soms zijn het wel twintig uilen of meer. Dat rusten heet eigenlijk roesten. Zo`n plek heet dan ook
een roestplaats. Je kunt zo`n plaats herkennen
aan de witte uitwerpselen en de braakballen die er
onder liggen. Ze roesten vaak in bomen die in de
winter groen blijven, dennen bijvoorbeeld. Maar
ook in bomen waar ze van hun camouflage dankbaar gebruik maken. `s Nachts gaan ze op jacht
naar muizen. Want dat is het hoofdmenu. Het
landschap moet wel geschikt zijn. Afwisselend
weides en akkertjes, omsloten met heggen, bosjes en struwelen.

waar je de kriebels van krijgt. De jongen hebben
een grijs donzen verenkleed, met een donker
masker. Wist je dat ransuilen wel 15 jaar oud
kunnen worden?

Jonge ransuil

Op naar de Parklaan.
Uiteraard ben ik naar de Parklaan gegaan, om te
kijken of de uil nog ergens te zien was. Al fietsend, omhoogkijkend, zag ik de uil zitten in de
berk. De vogel is best groot, bekeken met het blote oog. Nadat ik met mijn verrekijker de uil in het
vizier had, moest ik stiekem lachen. De uil was
van kunststof, plastic! Ha ha.

Plastic uil

Het moet trouwens een Oehoe voorstellen. De uil
is daar geplaatst om te zorgen dat kauwen wegblijven van de schoorstenen om te voorkomen dat
die daar in gaan nestelen. De uil zit er dus altijd,
ter hoogte van nummer 75.
Ransuil

Op afstand traceerbaar
Ransuilen hebben oranje/gele ogen en een goed
gehoor, dat is vanzelfsprekend. De lengte van deze soort is ongeveer 37 cm. En een spanwijdte
van 85 tot 95 centimeter. Ransuilen broeden vaak
in oude kraaien- of eksternesten en soms in een
knotwilg. Maart/april is de broedperiode en het
vrouwtje legt dan 4 tot 6 glanzend witte, ronde
eieren, waarvan het eerste ei na 4 weken uitkomt.
Als de jongen zijn uitgevlogen, maken ze een piepend geluid in het donker, een bedelroep, zodat
pa of ma uil ze kan traceren op afstand. Als wandelaar ervaar je dit als een mysterieus geluid,

Op zoek naar een roestplaats.
Jarenlang heeft er een groep ‘echte’ ransuilen zich
in het Eckartse bos in de winter opgehouden ter
hoogte van de hondenvereniging. Maar de laatste
keer dat ik ze daar heb gezien is misschien alweer
bijna 15 jaar geleden. Dit winterseizoen gaan we
maar weer eens op pad om ergens in Tongelre
een roestplaats te vinden. Natuurlijk een kwestie
van ook goed kijken. Probeer dat zelf ook eens.
Je zult je verbazen wat je dan allemaal in de natuur ziet.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek.
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HOE VERANDERT MIJN ZORG?
U heeft er vast al over gehoord of gelezen: per 1 januari 2015 is de zorg hervormd. We leggen u graag uit
wat dat betekent en waarom de veranderingen nodig
zijn. U weet met dit overzicht waarschijnlijk niet meteen wat de gevolgen zijn voor uw persoonlijke situatie. Daarom volgt hieronder ook een overzicht bij wie
u kunt aankloppen.

Bij wie kunt u aankloppen?
• Ik woon thuis en heb begeleiding en ondersteuning
nodig -> neem contact op met uw gemeente
• Ik woon thuis en heb medische verpleging en verzorging nodig -> neem contact op met ZuidZorg via 0402 308 408
• Ik woon thuis, maar dat gaat eigenlijk niet meer ->
neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408.
Heeft u vragen? Loop dan gerust binnen op ons gratis inloopspreekuur SGE:
Ceramlaan 12, Eindhoven
Iedere woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur

Waarom verandert de zorg?
Omdat het aantal mensen dat zorg nodig heeft groeit. Als
we niet zouden veranderen wordt de zorg onbetaalbaar,
zo heeft het rijk berekend. Door de zorg beter te organiseren, en dichter bij huis te laten plaatsvinden, met hulp van
naasten en vrijwilligers, kunnen we in de toekomst wél
iedereen de zorg blijven bieden die nodig is.

OPBRENGST COLLECTE
MULTIPLE SCLEROSE

Een andere reden waarom de zorg verandert, is de wens
om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Deze wens is
de laatste jaren gegroeid, omdat de meeste cliënten het
prettig vinden om in hun eigen omgeving te zijn. Met ondersteuning op maat van familie en andere mantelzorgers, de wijkverpleegkundige en thuiszorg. Dankzij technische ontwikkelingen zoals beeldzorg kan deze wens ook
op een goede en veilige manier worden vervuld.

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS
Fonds is het mooie bedrag van €8559 in Eindhoven opgehaald. Het opgehaalde collectegeld
wordt besteed aan onderzoek (voor een beter
leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting

Per 1 januari 2015 veranderen de taken van de gemeente, het rijk en de zorgverzekeraars :
• Ondersteuning thuis voor ouderen of mensen met
een beperking wordt vanaf dan door de gemeenten
geregeld (de Wet maatschappelijke ondersteuning,
Wmo). Dit omvat de begeleiding, dagbesteding, het
beschermd wonen en de ondersteuning van mantelzorgers. Ook alle jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar
is in handen van de gemeenten. Wat wel of niet wordt
vergoed of ondersteund verschilt per gemeente.
• Verpleging en verzorging thuis zijn onderdeel van het
basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden
zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet
(Zvw). U betaalt voor deze zorg geen eigen bijdrage
of eigen risico.
• Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Er komen meer mogelijkheden om
deze zorg thuis te ontvangen. Maar u kunt ook nog
steeds terecht in een zorginstelling.

We bedanken alle gevers en collectanten, die
ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn
gegaan, hartelijk dank voor hun bijdrage. Hebt u
de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage
overmaken op giro 5057 te Maassluis!

ZuidZorg
De teams van ZuidZorg kunnen in alle onderdelen van de
zorgverlening aan huis een rol spelen. De wijkverpleegkundige krijgt bijvoorbeeld een belangrijke plek in de sociale wijkteams van gemeenten. Tevens gaat de wijkverpleegkundige de indicaties stellen voor verzorging en verpleging thuis. U kunt ons dus bellen als u verpleging en
verzorging thuis nodig heeft. Maar ook voor vragen over
opvoeden en opgroeien, huishoudelijke hulp, kraamhulp,
diëtiek en voeding, medisch complexe zorg en thuisbegeleiding kunt u bij ZuidZorg terecht.

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met
het Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of
via www.nationaalmsfonds.nl
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Menneke van ´t jaar 2015
Carnavalsvereniging de Tongelreepers roept dit jaar uit tot groep/stichting van het jaar 2015

Bestuur en redactie van wijkblad Rond ’t Hofke

Werkgroepleden Rond ‘t Hofke

Carnavalsvereniging de Tongelreepers heeft voor de 41e keer een menneke/vrouwke van het jaar gekozen
voor zijn of haar verdiensten dat zich onderscheidt in zijn/haar discipline. Dit jaar is voor de eerste maal afgeweken van het patroon om een menneke of vrouwke te onderscheiden. De Tongelreepers zijn unaniem van
mening dat wijkblad Rond ’t Hofke met het 50-jarig bestaan voor deze titel dit jaar de beste kandidaat is. Het
zal prins Librotenisto dan ook zeer behagen om de versierselen, behorende bij deze benoeming aan deze
groep enthousiastelingen te overhandigen c.q. om te hangen.
Ontstaan wijkblad: in het jaar des heren 1964 liep pastoor Vogels rond met de gedachte hoe hij zijn schapen
het best kon bereiken, daar ze niet allemaal meer plichtsgetrouw naar de stal kwamen om vanaf de kansel naar
Gods woord te luisteren. Zijn gedachten gingen uit naar een mededelingenblaadje. Hiermee zou deze sympathieke zielenherder zijn kerkelijke berichten onder de aandacht van zijn parochianen kunnen brengen. Maar de
pastoor was niet op zijn ‘tonsuur’ (achterhoofd) gevallen, hij wist als geen ander dat wanneer er alleen maar
kerkelijke berichten werden opgebiecht dat de ‘zwakkere’ schapen het niet tot zich zouden nemen. Daarom
lardeerde hij zijn kerkelijke berichten met wereldse (lees Tongelrese) berichten aangevuld met enkele advertenties van goedwillende neringdoenden. En zo geschiedde.
Zoals in elke samenleving gaat het leven gepaard met horten en stoten, zo ook bij het wijkblad dat in 1994 op
sterven na dood was. Heden ten dage mogen we de groep bezielde personen op onze blote knieën danken dat
zij weer nieuwe energie in het wijkblad staken, met als resultaat een modern wijkblad. Met dank aan alle vrijwilligers.
Iedereen die wijkblad Rond ’t Hofke een warm hart toedraagt en de werkgroepleden met deze benoeming wil
feliciteren is van harte welkom bij carnavalsvereniging KV de Tongelreepers op 25 januari 2015 vanaf 14.00
uur in café-zaal de Merckthoeve, Oude Urkhovenseweg 2-4 te Tongelre.
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In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond ‘t
Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

MOMENTEN MET
,

ziel

EN

.

Info met betrekking tot Kerkberichten:

•

Overzicht diensten:
• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag
van de maand om 19.00 uur met kapelaan
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van
de maand om 19.00 uur met dominee.
Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier is
iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig
praatje.
• Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.

God is een werkwoord
Door Wim van de Wiel
Uit verschillende windstreken vallen de kerst- en
nieuwjaarswensen ook bij ons op de deurmat. De
brief van broeder Titus springt eruit door de rake
woorden, die in hun eenvoud de kern van ons dagelijks leven schittering kunnen geven. Ik wil zijn wensen graag aan u doorspelen.
In de eerste jaren van zijn leven was de jonge Titus
een rappe, snelle jongen: autocoureur in verschillende
formules. Hij kiest voor een leven als monnik in de
Achelse Kluis om daarna in te treden bij de Kartuizer
monniken op Caldey Island aan de westkust van Wales. Daar is hij één van de broeders die in gesproken
woord en geschrift contacten legt en onderhoudt met
bezoekers en met personen van buiten.
Mag ik zijn woorden “God is liefde, God is een werkwoord” vertalen en zeggen: “Door ons mensen wordt
Gods zorgende liefde zichtbaar”. Ik heb vertrouwen

Achelse Kluis

Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige babbel.

Uitvaart:
Uitvaart op 27 december - Net van den Akker Voets 95 jaar.
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus:
040-2811324
E:mailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC:
040-2110467 (Parochiecentrum St.Joris)
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl

in de zorg en in de
levenskracht die aanwezig is in mens, dier,
plant en materie. En
in dit nieuwe jaar
wens ik u en mijzelf
toe dat we de leven Broeder Titus op het eiland Caldey
gevende kracht mogen ontdekken om waakzaam en
alert te kunnen gaan naar de ander.
December 2014,
Aan al mijn familieleden en dierbare vrienden.
Mensen ook die ik jaren vele jaren, niet gezien heb.
Maar met u allen blijf ik verbonden door de vriendschap en de liefde van God. Want onze God is liefde,
goedheid, vriendschap en gastvrijheid. Dat is het wezenlijke van onze God. Daar geloof ik in! God is een
werkwoord.
De dagen gaan weer korten, het wordt vroeg donker,
storm na storm kondigt zich aan. Laat ons waakzaam
blijven. Waakzaam dat niets wat mooi en goed was
het afgelopen jaar, ontglipt aan onze herinnering.
Waakzaam ook dat vrede en vriendelijkheid in het
nieuwe jaar, ons tot een volheid van leven mag leiden. Waakzaam ook in het gebed, opdat Licht in deze
duistere en gewelddadige wereld mag blijven schijnen.
Hoopvol uitziend naar de toekomst, naar de momenten, heilige momenten van vreugde, en dat kan ieder
moment zijn! Weest waakzaam! Want ieder moment
draagt een belofte in zich: De belofte om in kinderlijke eenvoud te blijven geloven in de leven gevende
kracht van vrede, vreugde en vriendschap!
Titus
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SCOUTING DOORNAKKERS

Bijzondere natuurmomenten
in Tongelre
Een rubriek in ons wijkblad, die door u gevuld wordt.
Er zijn wel eens van die momenten dat je in de
natuur of in je tuin iets heel bijzonders ziet.
Wauw! Had ik nu maar een camera, dan zou ik dit
moment vast kunnen leggen, denk je dan.
Als je dan toch toevallig een camera bij de hand
hebt, laat je natuurlijk het resultaat, de gemaakte
foto’s, graag aan familie en vrienden zien. En nu is
er dan ook de mogelijkheid je eigen Tongelrese
natuurfoto naar ons toe te sturen en te delen met
buurtbewoners.
Stuur de foto naar: rondhethofke@gmail.com, onder vermelding van ‘bijzonder natuurmoment’.

Het jubileumjaar van Rond ’t Hofke zit
er weer op en wij zijn heel erg blij dat
wij met regelmaat een stukje mogen
aanleveren voor dit prachtige blad. 50
Jaar is een hele leeftijd, maar wisten jullie dat wij als
jeugdorganisatie al 55 jaar actief zijn in Tongelre? Omdat
wij een jongerenorganisatie zijn met een moderne blokhut
sta je niet zo vaak stil bij het feit dat wij al zo lang actief
zijn. Sinds 1987, ook op de zelfde plek aan de Urkhovenseweg, want in dat jaar zijn wij van de wijk Doornakkers
verhuisd naar de wijk Geestenberg.
Onze prachtige blokhut de Wierde (de piramide) gaat dus
al weer 27 jaar mee en daarom vonden wij het tijd om
onze blokhut een ‘make over’ te geven. De contouren van
de uitbreiding zijn ondertussen al zichtbaar, want langzaamaan komt er een prachtige nieuwe keuken. Deze
nieuwe keuken wordt een nieuw onderdeel om het spel
van scouting te kunnen spelen. Onze leden kunnen daar
geweldige kookprogramma’s uitvoeren met materiaal en
inrichting die bij deze tijd passen. Ook komt er een nieuw
stafhok voor onze vrijwilligers en wordt het sanitair aangepakt.

Als de foto bijzonder genoeg is, zullen wij deze in
het wijkblad plaatsen zodat alle wijkbewoners
kunnen meegenieten en zien hoe mooi en bijzonder onze Tongelrese natuur is.
Enkele voorwaarden:
• de foto moet in Tongelre gemaakt zijn
• de plek moet vermeld worden
• de foto mag niet groter zijn dan 10 mb.
Als je je ogen goed de kost geeft, kun je de mooiste vogels zien. Ook in Tongelre.
Zie hier een goudvink vretend van hele kleine appelbesjes

Uitbreiding blokhut in aanbouw

Naast de professionals die garant staan voor de verbouwing, is er ook een aantal mensen die geheel vrijwillig
heel veel ondersteuning biedt aan deze verbouwing. Via
deze weg willen wij deze mensen ontzettend bedanken
voor al hun inzet. Dankzij hen kunnen al onze andere vrijwilligers prachtige activiteiten organiseren voor heel veel
Tongelrese kinderen in een prachtig vernieuwd onderkomen Wierde 2.0. Daardoor kunnen wij de komende 55
jaar weer heel veel Scouting aanbieden: van kookwedstrijden tot survivals, van knutselen tot zomerkampen, van
bosspelen tot tochten met vlotten en allemaal dankzij al
die vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Foto: Kees van Grevenbroek december 2014

Lijkt het je leuk om ook aan één van bovengenoemde activiteiten deel te nemen? Of (als 18+er) het mee te organiseren? Informeer dan eens naar de mogelijkheden als
(staf)lid bij Scouting Doornakkers www.doornakkers.com
of info@doornakkers.com.
Maikel Wijn
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ZONNEPANELEN OP
UW EIGEN
DAK!
Veel mensen overwegen om zonnepanelen te laten installeren. Zonnepanelen zijn financieel aantrekkelijk en
goed voor het milieu. U investeert eenmalig in de installatie, daarna dalen zowel de stroomrekening als de CO2
uitstoot van uw huishouden.
Daarnaast vinden sommigen het belangrijk om voor een
deel zelfvoorzienend en onafhankelijk (van grote energiebedrijven) te zijn. Toch zie je zonnepanelen nog maar
bij een beperkt aantal huizen op het dak liggen. Blijkbaar zijn er belemmeringen, bijvoorbeeld het uitzoekwerk om een goede keuze te maken, gedoe om optimaal
van de financiële mogelijkheden zoals BTW teruggave te
profiteren, onzekerheid over de opbrengsten of de levensduur van de zonnepanelen en misschien wel wantrouwen tegen de commerciële partijen die zonnepanelen aan de man brengen. Misschien hebt u al overwogen
zonnepanelen aan te schaffen, maar zit u met vragen
waar u geen antwoord op heeft !
Meedoen aan het zonnepanelenproject van
samen met wijkgenoten is een mooie kans om uw vragen beantwoord te krijgen, alles eens op een rijtje te
zetten, en tot een besluit te komen.
040energie

commerciële belangen. Zie voor meer informatie onze
website www.040energie.nl.
Zonnepanelenaktie in Tongelre
wil begin februari in het stadsdeel Tongelre
een aktie starten om woningeigenaren over te halen om
ook duurzame energie van zonnepanelen op het eigen
dak te gaan gebruiken. Tijdens een aantal informatieavonden geven we uitleg over wat er bij de aanschaf
van zonnepanelen zoal komt kijken, en maken we tegelijkertijd duidelijk wat we als vereniging voor u kunnen
doen om uw beslissing zo eenvoudig mogelijk te maken.
We hebben contacten met diverse installatiebedrijven
(niet alleen over prijzen maar ook over kwaliteit en garantie op de onderdelen van de installatie en het installatiewerk zelf) en u kunt dan ook een concurrerende
offerte voor uw installatie verwachten.
organiseerde in 2014 al een soortgelijk zonnepanelenproject in de wijken De Roosten/Eijkenburg.
Er worden in 2015 naast dit project in Tongelre ook in
een paar andere wijken van Eindhoven vergelijkbare
projecten georganiseerd.
U kunt zich aanmelden voor één van de informatieavonden op 29 januari, 5 of 12 februari via de website
www.040energie.nl/zoninformatie. Ook kunt u zich
eventueel telefonisch aanmelden op telefoonnummer
040 281 3549 of 040 787 8562 (op werkdagen tussen
20:00 en 21:00 uur).

is een Eindhovense vereniging zonder
winstoogmerk. Het doel van de vereniging is om energiebesparing en opwekken van duurzame energie door
huishoudens te stimuleren en daarmee bij te dragen aan
het energieneutraal maken van Eindhoven. Dit doen we
door geïnteresseerde wijkbewoners samen te brengen,
uitgebreid te informeren en van alle kennis en ervaring
te laten profiteren. Vrijwilligers helpen daarbij buurtgenoten om energie te besparen en om tot een beslissing
te komen om zelf duurzame energie op te gaan wekken.
De vereniging is volledig onafhankelijk en heeft geen

Attendeer alstublieft ook
andere wijkbewoners
op deze aktie !

KV de Tongelreepers

Zondag 15 februari: Reepersbal,
met een bezoek van o.a. Napoleons Hijskapel en de Stadsprins van Eindhoven. Aanvang 20.30 uur Entree gratis

Programma Carnavalsvereniging de
Tongelreepers in januari en februari:
Zondag 25 januari:
Dit jaar is voor de eerste maal afgeweken van het patroon
om een menneke of vrouwke te onderscheiden. De Tongelreepers zijn unaniem van mening dat wijkblad Rond
’t Hofke met het 50-jarig bestaan voor deze titel dit jaar de
beste kandidaat is. Aanvang 14.00 uur
Entree gratis

Namens
/
energieteam Tongelre
Frans Vonk, Boris Blazic
website: www.040energie.nl,
Contact: www.oudtongelre@040energie.nl

Maandag 16 februari: Volhoudersbal,
met een bezoek van o.a. kapel VTOP
Aanvang 20.30 uur
Entree gratis
Dinsdag 17 februari: Afsluitingsbal
Aanvang 20.30 uur
Entree gratis

Carnaval:
Zaterdag 14 februari: Openingsbal
Aanvang 20.30 uur
Entree gratis
Zondag 15 februari: Kindercarnaval
(kaartverkoop vanaf 13:00 uur op=op)
Voor de kinderen tot 12 jaar kunt U bij binnenkomst een
kaart kopen a €1,50. Op deze kaart krijgen ze snoep,
drank en chips en dingen ze mee voor de leukst verklede.
Ook zijn er verschillende spellen te spelen.
Aanvang 14.00 uur
Entree gratis
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COACHING TIJDENS ZWA
ZWANGERSCHAP
NGERSCHAP EN PRIL MOEDERSCHAP
Vroeger was het krijgen van kinderen eenvoudigweg een vaststaand feit waar je niet over nadacht.
De voortplanting werd ingegeven door de biologie
van de mens. Tegenwoordig maken we bewuste
keuzes en zoeken we naar zingeving en betekenis.
We willen onze voortplanting bedenken, plannen,
liefst heel goed aanpakken, positief beleven. We
willen het ook nog graag tegelijk goed doen met
alle andere zaken die we belangrijk vinden in het
leven zoals werk, relaties, gezondheid, uiterlijk,
ruimte voor onszelf, etc.

controle over mijn leven te verliezen door deze
angst. Laat staan dat ik controle zou kunnen hebben tijdens de bevalling. In mijn hoofd beeldde ik
mij van alles in en zag ik het ergste voor me, ik
wist dat ik hulp nodig had.”
Coaching/Counseling kan je helpen je gedachten
en gevoelens in kaart te brengen, ze te herkennen,
te respecteren en zelfs te koesteren waardoor je
het geheel als een waardevol groeiproces gaat zien
met nieuwe kansen. Het kan je helpen om te leren
gaan met controleverlies, jezelf op een nieuwe manier te leren kennen en nieuwe talenten aan te boren. Het kan je helpen een plan voor je bevalling
te schrijven zodat je de regie voor een deel in handen kunt houden. Het kan je sterker maken en je
vertrouwen in jezelf en in je overgang naar het
moederschap vergroten.
Voor meer informatie, ga naar de website: www.ccvvanhouten.nl

Soms raken vrouwen in deze fase dusdanig uit balans dat ze door de bomen het bos niet meer zien,
gebeurtenissen onverwerkt blijven, blijdschap
plaats maakt voor verwarring. Hoe komt dit? Wat
gebeurt er als vrouwen zwanger worden? Gaan bevallen? Moeder worden?
Er vindt een aardverschuiving plaats binnen je persoonlijke comfortzone, nieuwe ervaringen, gevoelens, verlangens komen naar boven. Daar waar je
eerder "in control" leek te zijn, ontstaat nu meer
het gevoel dat dingen je overkomen zonder dat je
er iets over te zeggen hebt.
Juist binnen dit belangrijke proces van een kind
krijgen is loslaten van de controle en accepteren
dat je niet alles weet, zo essentieel. Leven en dood
zijn niet te plannen en te controleren. Je kunt er
alleen maar zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.
Zwanger zijn en moeder worden kunnen aanleiding
zijn tot balansverstoring. Vaak zeer positief. Prachtige nieuwe ervaringen verrijken je leven. Soms
voelt het ingewikkeld. Ontstaat er een gevoel van
kwetsbaarheid waarbij oud zeer, onverwerkt verdriet, stukjes verleden de kans krijgen zich opnieuw aan je te openbaren. Of er ontstaat angst.
Angst voor bevallen, angst voor verlies, angst voor
de verandering.
Sophie: "Het idee te moeten gaan bevallen vervulde me naarmate de zwangerschap vorderde steeds
meer met angst. Hoe kon zo’n baby door dat kleine
gaatje gaan? Wat als ik de pijn niet aankon? Wat
als er veel bloed zou zijn, een knip gezet werd en
dat vreselijk veel pijn zou doen, wat als iedereen
te laat zou komen, ik het niet aan zou kunnen, de
baby niet zou gaan ademen? Ik had het gevoel alle

Je kunt de praktijk
ook volgen via:
www.facebook.com/
LonnekevanHoutenCCV
Contact opnemen kan
via: lonnekevanhouten@gmail.com of
06-48817579

Tip van de maand: Keelpijn kan bestreden worden
door een kwart glas honing en een kwart glas appelazijn te mengen. Neem hiervan om de vier uur één
of meerder lepels van.

Advertentie
Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring in het
leegruimen van woningen, schuren en garages.
Bijvoorbeeld na overlijden of bij
verhuizing.
Voor meer informatie of een afspraak bel
vrijblijvend naar:
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J. Swinkels 06-13282524

’t Hofke 15
tel. 281 17 37
www.ouderaadhuis.dse.nl

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
⌚ Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.
⌚ Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april
wandelen: 1x per 2 weken.
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen
begint om 14.00 uur.

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

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Zo is het mogelijk dat
u van b.v. een overheidsinstantie of energieleverancier
een
brief of een formulier
ontvangt, waarmee u
door het taalgebruik
misschien geen raad
weet. Wij zijn er dan
om u daarmee te helpen.
Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien
nodig kunnen we samen actie ondernemen. Uw
privacy staat hierbij centraal.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.

⌚ 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

Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
is er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis
waar u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we
telefonisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737.
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.

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
kaarten of een ander spel te doen.

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

Op zondagmiddag 15 februari
2015 zal er weer een gezellige
meezingmiddag worden gehouden in ’t Oude
Raadhuis. Aanvang 14.00 uur
(zaal open om 13.45 uur) tot ongeveer 16.30 uur.
Toegang slechts € 1,00.
Wij zoeken steeds een orkest uit, dat past bij uw
wensen.
Ben op tijd want vol is vol!
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Beleza schoonheidssalon op Sece C

Recept van de maand januari:
Brabantse aardappelsoep
Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen

Mijn naam is Anja van Dinter en ik ben eigenaresse van
Beleza schoonheidssalon. Ik ben gespecialiseerd in antiaging behandelingen, huidverbeterende behandelingen
en begeleiding bij afvallen. Naast verschillende diploma’s heb ik voor al de apparatuur waar ik mee werk een
training gevolgd welke ik jaarlijks opnieuw volg om op
de hoogte te blijven van de nieuwste technieken.

Na alle feestelijkheden van de afgelopen maand hebben we het nu simpel gehouden. Een eenvoudige
maar voedzame vegetarische maaltijdsoep uit Brabant.
Ingrediënten voor 4-6 personen:
• 1,5 liter water
• 7 grote aardappelen
• 1 winterwortel
• 2 preien
• 1 knolselderij
• 5 deciliter melk
• 5 gram boter
• zout
• 1 ei
• nootmuskaat
• vers gemalen peper
• 1/2 bosje peterselie

Anja van Dinter
U kunt onder andere terecht voor mesotherapie. Hierbij
wordt door middel van micro injecties in de huid een
verjongende combinatie van lichaamseigen stoffen, zoals hyaluronzuur en een mix van vitaminen, mineralen
en aminozuren ingebracht. Het resultaat is een strakkere huid, betere hydratatie, meer volume bij de wangen
en verminderen van fijne rimpels. De meso behandeling
is toepasbaar op gezicht, hals, decolleté en handen.

Bereiding:
• Schil en was de aardappelen, snijd ze in blokjes.
• Doe dit ook met de knolselderij.
• Schraap de wortel en snijd deze in schijfjes.
• Maak de prei schoon en snijd deze in ringen.
• Doe alles in een grote pan met water en breng het
aan de kook.
• Laat het geheel 30 minuten op een laag pitje doorkoken.
• Wrijf dan alles door een zeef en doe de puree terug in het kookvocht.
• Breng de melk met de boter aan de kook en voeg
dit al roerend toe aan de soep.
• Laat het geheel nog 15 minuten op een laag pitje
zachtjes doorkoken.
• Maak de soep op smaak af met zout, peper en
nootmuskaat.
• Roer het losgeklopte ei door de soep en strooi de
fijngehakte peterselie over de soep.
Met een stukje brood met uitgebakken spek of een
rookworst een heerlijke maaltijd.
Eet smakelijk.
Clasine en Jack
Tip:
Mocht je de soep wat te dik vinden voeg dan wat
bouillon toe.

Een andere mooie anti-aging behandeling is de lifting
laser. Hierbij wordt met een koud-laser de stofwisseling
van de cellen gestimuleerd waardoor de cellen weer
meer collageen aanmaken. Het resultaat is een natuurlijke lifting en versteviging van het gezicht en ogen. De
laser behandeling is toepasbaar op alle huidtypes.
Ook kunt u terecht voor ontspanningsbehandelingen en
acne behandelingen. Voor acne is vergoeding door de
zorgverzekeraar mogelijk.
Wilt u met begeleiding van professionele hulp afvallen
en uw streefgewicht behouden? Bij Beleza wordt gewerkt met de eiwitrijke producten van Prodimed. Samen
wordt er een persoonlijk behandelplan gemaakt waar
direct mee aan de slag gegaan kan worden. Daarna hebben we wekelijks een afspraak zodat we de voortgang
op de voet kunnen volgen en het dieet kunnen aanpassen waar nodig is. Na het behalen van het streefgewicht
is er de mogelijkheid om nog op consult te blijven komen om zo ook daadwerkelijk uw gewicht te behouden.
Bent u benieuwd geworden naar een behandeling? In de
maanden januari en februari heeft Beleza een kennismakingsaanbieding van 25% korting op een behandeling
naar keuze.
Wilt u graag meer informatie over het afvallen in januari
en februari? Dan kunt u terecht voor een gratis intakegesprek en krijgt u 25% korting op het startpakket van
Prodimed.
Voor meer informatie en behandelingen kunt u kijken op
website www.beleza-eindhoven.nl. Of u kunt contact
opnemen via info@beleza-eindhoven.nl of 06-51748986.
Graag verwelkom ik u bij Beleza schoonheidssalon,
Anja van Dinter
Daalakkersweg 2 (sectie C)
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Toen Tongelre nog Tongelre was
Dit is de laatste aflevering van deze rubriek, waarin wij u de plekjes in Oud-Tongelre (hebben) laten zien
van vóór 1920, die nu nog bestaan. Maar niet getreurd, de vele foto´s kunt u altijd nog bekijken in de
drie boeken over Tongelre van Tonny van den Boomen.

Het Oude Raadhuis anno 1930, toen nog met schoorstenen. Het
werd in 1911 in gebruik genomen. De officiële opening vond
twee jaar later plaats!

RONDOM ‘T HOFKE
In lang vervlogen tijden was Sint-Martens Hofke,
zoals ´t Hofke toen werd genoemd, het intens
kloppend hart van het dorp Tongelre. Wat er heden ten dage nog van over is, kunt u hier bekijken.
De boerderij van de familie Van Poppel naast het Oude Raadhuis is een van de oudste panden in Eindhoven en stamt uit
1580. Tussen 1860 en 1910 was er een café in gevestigd.

De Merckthoeve was ooit de boerderij van de familie Lijten.
Tegenwoordig is hier een horecabedrijf gevestigd.

Het looiershuisje naast de Merckthoeve stamt uit de 16e eeuw.
Tussen de schuur links en het huisje stroomde de Loop achter
de oude pastorie door, de velden in.
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In 1913 werd de spoorlijn van Eindhoven naar Weert aangelegd. Links de Hofstraat met in de verte de huizen van de familie Van de Voort en daarachter Verhuizen. Rechts bij de overweg spoorwachtershuis 46. De peperbus, die links van de
overweg zou komen, is hier nog niet gebouwd.

TONGELRE NOG AN TOE
Wie nóg meer van Tongelre wil weten wordt door
het wijkblad Rond´t Hofke in de gelegenheid gesteld om het historisch fotoboek ‘Tongelre nog an
toe’ aan te schaffen voor de exclusieve prijs van
€ 19,64 (het oprichtingsjaar van het wijkblad).
U kunt dit boek bestellen door:
een e-mail te sturen naar rondhethofke@gmail.com
(of roodenboom@hetnet.nl)
of bellen naar 06-22996018.

Op ´t Hofke 111 woonde ooit Peter van de Kerkhof, die van
1858 tot 1886 burgemeester van Tongelre was. Tegenwoordig is dit het woonhuis van Christine en Marti de Greef.
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KERSTMARKT OP HET WA
SVEN,
WASVEN,
Een impressie van Frank de Greef
Een dag eerder werd West-Europa, waaronder Tongelre, nog geteisterd door een storm met windstoten tot 120 km/uur en zware slagregens. In heel
het land werden de kerstmarkten afgeblazen. Als
door een wonder was het de dag erop vrijwel windstil en droog. Later in de middag kwam er zelfs
even een zonnetje door de grijze wolken heen gepiept. De organisatie was erin geslaagd 48 (!)
overdekte marktkramen (met verlichting) op het
terrein van Groendomein Wasven te plaatsen. Een
zacht achtergrondmuziekje droeg bij aan de vrolijke kerstsfeer, daarnaast waren er vier vuurkorven
strategisch neergezet zodat mensen zich konden
warmen. Want het was wel een beetje waterkoud.

ZATERDAG 20 DECEMBER 2014

potten plak neergezet waarmee kinderen naar hartelust hun eigen kerstgedachte konden verbeelden.
Daarnaast was er een expositie van kerststallen,
een gedeelte van de verzameling van mevr. Van
Geffen. Ook kon je er voor slechts 2,50 euro de set
van 12 prachtige ansichtkaarten kopen van het oude Tongelre, kopieën van de uitvergrote foto's die
in het kader van het vijftigjarig bestaan van wijkblad Rond 't Hofke zijn neergezet en opgehangen in
Tongelre. En in de hoek, afgebakend door strobalen, zaten drie enorm grote konijnen waar de kinderen bij mochten gaan zitten om ze te aaien en
worteltjes te voeren. Over worteltjes gesproken:
als je naar de kas liep, kon je onmogelijk de twee
ezels missen die daar welgemoed en onverstoorbaar stonden te smikkelen van een portie hard hooi
(het leek wel stro), terwijl ze constant geaaid werden. Ze waren die ochtend met Vera Kox (van o.a.
de Nuenense Ezeltjesdagen) vanuit Eeneind naar
het Wasven komen wandelen.
Tussen de Schop en de Wasvenboerderij stonden
kramen van bakkerij Tussen de Molens en het Oude Raadhuis om de inwendige mens te versterken
met koffie, thee en heel veel overheerlijke, verse
oliebollen en appelbeignets. Gaandeweg de middag
werd het daar - en binnen in Gasterij in 't Ven steeds drukker.

Om op te warmen kon je natuurlijk ook even gaan
kijken op de Overloop van de Wasvenboerderij,
waar een opgetuigde en verlichte kerstboom stond
en waar tekeningen en collages hingen van leerlingen van de groepen 6 van basisschool De Wilakkers aan de Piuslaan. Ook was er een vitrinekast
ingericht met engelenbeeldjes in alle soorten en
maten (uit de verzameling van Ood Brans) uit landen als Haïti, Duitsland, Kenia, Hongarije.

Er was een enorme gevarieerdheid van onderwerpen van de 48 kramen. Veel standhouders hadden
hun hobby tentoongespreid en dat liep uiteen van
zelfgemaakte sieraden, kaarten en kaarsen, minikerstboompjes, kerststukjes, keramiek en houten
speelgoed tot jam, glaskunst, imkerproducten en
vogelhuisjes. Sommige stands zagen er zeer professioneel uit, de een verkocht goed, de ander minder. Er waren ook kramen met goede doelen zoals
Serious Request, de stichting Postvriend, Malawi en
De Inhaalslag. De prijs voor de mooiste en gezelligste kraam ging dit jaar naar de heer Hennie
Smits, houtdraaier.

De schuur van de voormalige Philips boerderij - nu
de Schop en Wasvenboerderij geheten - was zoals
elk jaar omgebouwd tot een complete kerststal,
met beelden op 2/3 van de ware grootte. Behalve
het kindeke Jezus zelf, die lag natuurlijk op ware
grootte in zijn kribje. De kerststal was opgebouwd
door o.a. vrijwilligers van de Timmerclub en Shave
the Sheep, plus cliënten van Lunet zorg. Het thema
dit jaar was "een aangeklede kerst." De beelden
waren dan ook aangekleed met lapjes stof, vintage
kleding en hele kleden, waarbij technieken waren
gebruikt zoals naaien, breien, haken, punniken en
quilten.
In de glazen groenten- en kruidenkas was van alles
te doen. De groep Kreakids had op een grote tafel
kleurige vellen papier, kindvriendelijke scharen en

Al met al een fantastisch leuke en gezellige kerstmarkt! Tot volgend jaar!?
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81, telefoon: 787 77 80
of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium.
Misschien nog wat jong, maar mij kunt u goed vertrouwen.
Ik ben Iris van de Vorle (1996), telefoon: 06-46286116
Ik zit op De Rooi Pannen op vmbo-t en kan altijd oppassen van maandag tot en met vrijdag.
Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle.

Een nieuw tuinjaar vol groene inspiratie ligt voor u. Ik hoop
dat u er het beste van kunt maken. Rond deze tijd hoor ik
vaak vragen over de winterhardheid van planten. Het is
goed om daar eens bij stil te staan.
Elke plantensoort is aangepast aan de omgeving en het
klimaat waar hij van nature voorkomt. Zo zijn tropische
planten aangepast aan warme en vochtige omstandigheden en planten uit de noordelijke streken bestand tegen
koude en lange winters.
Tropische planten zijn vrijwel nooit bestand tegen vorst. Zij
zullen bij enkele graden nachtvorst al bevriezen. Veel van
deze planten kunt u herkennen aan de eindeloos lange
bloeitijd, bijvoorbeeld perkplanten zoals geraniums. Deze
planten hoeven van nature niet te investeren in een winterbescherming.

MD-café
Dinsdag 27 januari is er weer het maandelijkse MDcafé voor mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie. Deze middag staat in het teken van
het lotgenotencontact. We zullen dan praten over de
vragen die ons bezig houden, maar vooral zoeken
naar oplossingen. We kunnen op deze manier veel
van elkaar leren.
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.
Advertentie

Pedicurepraktijk
Adres:
Daalakkersweg 2
5641 JA Eindhoven

Tuintip van januari: Wat is een winterharde plant?
Door Jeroen Soontiëns

Anita Ardon DV/RV
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Voor informatie of het
maken van een afspraak
kunt u bellen naar
06-46031078

Planten uit subtropische gebieden kunnen vaak wel lichte
vorst verdragen. Onze winters kunnen ze meestal echter
niet doorstaan. Dit komt door de combinatie van veel neerslag en perioden met vorst of nachtvorst. Tot deze groep
planten behoren planten als de oleander en diverse palmen.
Soorten uit gematigde streken zijn hier thuis. Zij zijn aangepast aan de Nederlandse winter en zijn echt winterhard
te noemen. Kruidachtige planten uit deze groep hebben
vaak wel een vorm van winterbescherming nodig. Het laten
liggen van de afgestorven bladeren van de plant is al voldoende.
Wanneer een winterharde plant in een pot wordt gezet,
verandert het principe echter. In een pot of plantenbak kan
de bodemtemperatuur veel lager worden, dan wanneer de
plant in de vollegrond groeit. Dit komt doordat de potgrond
in een bak geleidelijk de luchttemperatuur aanneemt. In de
vollegrond kan het oppervlak van de grond wel bevriezen,
maar de bodem geeft
altijd nog enige warmte af. Bij vorst wordt
de temperatuur bij de
wortels van een plant
die in de grond staat,
dus nooit zo laag als
de temperatuur van de
buitenlucht. In een pot
is elke plant, winterhard of niet, dus gevoeliger voor kou dan
in de grond.
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Door Kees van Grevenbroek
Tongelre is een ‘groene gemeente’ in Eindhoven
met natuurlijk heel veel bomen. Bomen zijn de
longen van de stad. Ze geven ons zuurstof, filteren
de fijne roetdeeltjes uit de lucht en zorgen voor
gratis airco op hete dagen.
De inlandse eik of zomereik (Quercus robur)
We herkennen deze boom toch allemaal, vooral de
vruchten, die worden zelfs door sommigen in het
taalgebruik regelmatig benoemd. Zomereiken kunnen honderden jaren oud worden. Het hout is hard
en zwaar en wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Voor meubels, vloeren, in de leerlooierij,
vroeger voor spoorbielsen en natuurlijk brandhout.
Maar ook de bodems van treinwagons waren gemaakt van eiken planken.
De grootste biodiversiteit
Tegelijkertijd als het blad
van de eik begint te schuiven in het voorjaar, verschijnen ook de bloesemtrosjes
die
onopvallend
lentegroen van kleur zijn.
Jong eikenblad, wat uiteindelijk een bladrand krijgt
die gelobd is, trekt heel
veel insecten aan. Het dan
nog malse blad wordt gevreten door veel rupsensoorten. Vooral de rupsen
van de wintervlinder kunnen een hele eik kaal vreten, waarna deze wel weer
nieuw blad vormt, maar
Eikenbloesem
dan kleiner als normaal. De
wintervlinder vliegt in november en december, soms zelfs als de temperatuur het vriespunt bereikt. De inlandse eik is de
boom met de grootste biodiversiteit. De vele insecten en rupsen trekken vogels aan. Vooral in de
broedtijd is eiwitrijk voedsel belangrijk voor de
jonkies. De vruchten, eikels, zijn goed voor muizen
en muizen trekken weer uilen of andere roofvogels
of roofdieren aan. In holtes en spleten van een eik,
vinden vleermuizen een onderkomen. Er ontstaan
hele voedselpiramides in en rond eikenbomen, dat
is wel duidelijk.

Celebeslaan heette vroeger Eikenlaantje

den, groeit weer uit tot een nieuwe eik. Mede door
deze dieren kan zich een bos ontwikkelen. Trouwens de jeugd doet er ook aan mee, want wie
heeft er nooit eens met eikels gegooid. Of wat
dacht je van het fluiten op een hoedje? Ik heb het
ook wel eens gedaan. Het hoedje is het dopje waar
de eikel mee aan de boom hangt. Zo zie je maar,
het heeft hoe dan ook allemaal een functie in de
natuur.

Fluiten op een hoedje
Vaak werden en worden nog eiken in lanen geplant
in het buitengebied. In het Wasvengebied heb je
zo’n eikenlaantje. Aan de Celebeslaan staan ook
grote exemplaren, allemaal rond de honderd jaar.
Eigenlijk nog jong voor een eik. Je vindt ook eikenlanen in het bos van Eckart. De zomereik is de
meest voorkomende boomsoort als bosboom in
Tongelre. De zaden, eikels, worden verspreidt door
gaaien en muizen. Wat er niet wordt teruggevonWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 23

Eikels en gelobde bladeren

PEGGY DAM, TRADITIONS KAPPERS
“O wat leuk,” zei Peggy meteen toen ik – al in
september – onverwachts bij haar langsging
op de Pagelaan, vlakbij de Jumbo. In de historische langgevelboerderij van Van de Kerkhof aan wat vroeger de Kuilenstraat heette.
Ik had gehoord dat zij het waarschijnlijk wel
op prijs zou stellen om geïnterviewd te worden. Mede doordat haar kapsalon deze maand
vijf jaar bestaat. Tijd voor een feestje! Peggy
was blij verrast dat iemand van de klanten
kennelijk de redactie had getipt. Terwijl ze
geconcentreerd verderging met het aanbrengen van (toen nog voor mij) onduidelijk ‘spul’
in de haardos van een jongedame, maakten
we een afspraak voor 10 december.
door Frank de Greef.

Ik ben een absolute leek op het gebied van kapperskunsten. Ik weet wat wassen en knippen is,
maar daar houdt het wel mee op. Toevallig had ik
die week een flyer van Traditions Kappers in de
bus gekregen waarin dingen stonden die abracadabra waren voor mij, of misschien een typefout.
Maar nee: helder en duidelijk legt Peggy in twee
minuten uit wat free hand cutting en ‘creatief slyzen’ is. Ze had zelf ook 6.000 exemplaren van de
flyer besteld om bezorgd te worden in Tongelre. Ik
meende e.e.a. begrepen te hebben en vroeg:

standaard
kleurtubes
met
waterstofperoxide
(H2O2) en breng die pigmentpasta aan. Ja, inderdaad, in de opleiding bij Traditions Kappers krijg je
ook best veel scheikunde. De kleurshampoos die je
in de supermarkt koopt zijn bedoeld om het haar
op te frissen, om de kleur ‘bij te houden,’ maar ik
werk daar niet veel mee.
Jeetje, wat voor opleidingen heb je gevolgd?
Ik ben begonnen op het Stedelijk College en viavia ging ik naar de driejarige kappersopleiding van
het ROC. Ik ging stage lopen bij kapsalons die waren aangesloten bij Traditions Kappers. Zij zagen
al snel dat ik meer “in mijn handen had” (een kappersterm) dan er op school uitkwam en toen
mocht ik overstappen naar de eigen opleidingen
van Traditions Kappers. Die heb ik allebei afgemaakt. Zowel op vaktechnisch gebied (theorie en
praktijk) als qua ondernemersvaardigheden. Toen
ik hier op de Pagelaan voor mezelf wilde beginnen
als zelfstandig ondernemer, kreeg ik meteen alle
medewerking van Traditions Kappers. Terwijl ik
toch echt pas 22 was; daar ben ik best wel trots
op.
Wat is Traditions Kappers eigenlijk?
Wij staan voor klantvriendelijkheid, kwaliteit, een
goed advies en perfecte service voor een betaalbare prijs. Bij Traditions Kappers is iedereen van harte welkom en het belangrijkste is: je bent verzekerd van een kapster die weet wat ze doet met
jouw haar. Mijn collega Claudia heb ik leren kennen toen ik hier vijf jaar geleden begon. Ze volgde
de kappersopleiding en kwam stage lopen. Daarna
heeft ze de Traditions opleiding gedaan waarbij ze
ook stage liep bij mij. Na drie jaar stage besloot ik
haar aan te nemen als nieuwe collega want ze is
een hele goede kapster en ze was al een beetje
vertrouwd voor de klanten. Samen vormen we een
perfect team.

O, dus je kunt naast permanenten ook hippe
punkkapsels knippen!?
Jazeker! Mijn doelgroep is Jong & Oud. En waar ik
mee bezig was toen je in september langskwam,
was het aanbrengen van zelf-aangemaakt kleurpigment op huid en haar van een klant. In overleg
met de klant bepalen we de exacte kleurschakering die een klant wil hebben. Dan meng ik zelf de
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Pas op het laatst van het interview – met tussendoor vier telefoontjes van klanten die een afspraak
wilden maken – vertelt Peggy in alle bescheidenheid dat ze ook sponsor is van twee koren in Tongelre (het gemengd projectkoor Werk in Uitvoering
en het dameskoor Oma’s aan de Top) en van het
team NXT Generation van Groendomein Wasven,
dat meespeelt in de internationale FIRST® LEGO®
League, een wedstrijd tussen meer dan 240.000
kinderen uit 82 landen.
Peggy Dam
Traditions Kappers
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven
Er is enorm veel concurrentie hè?
Ja dat klopt, maar ook al zijn er veel kappers en
salons in Tongelre, ik geloof in mezelf en in Claudia, namelijk dat wij topkwaliteit leveren tegen
mooie betaalbare prijzen! Ik heb er alle vertrouwen in dat klanten vakwerk weten te waarderen.
Je moet niet vergeten dat sommige mensen –
vooral vrouwen – het soms nog enger vinden om
naar de kapper te gaan dan naar de tandarts. Terwijl we ze echt geen pijn doen hoor!
De kapper nog enger dan de tandarts.

Wat is je band met Tongelre?
Ik kom zelf uit Woensel en ik woon nu in Helmond
maar ik voel me prima thuis in Tongelre. De sfeer
spreekt me aan, de mensen. Tongelre heeft toch
nog steeds een ‘dorps’ karakter. Voor mij is het
allerbelangrijkste: een goede band met je klanten.
Ik sta altijd open voor een praatje (natuurlijk alleen als mensen daar behoefte aan hebben) en ik
besteed veel aandacht aan mijn klanten. Vandaar
dat ik op zondag 25 januari mijn vijfjarig jubileum
vier met de vaste klanten. Van 14.00 tot 17.00
uur om precies te zijn. Dan hebben we hier op de
Pagelaan een gezellig samenzijn met een hapje en
een drankje. Dankzij al die trouwe klanten hoop ik
dit nog jaren voort te kunnen zetten, met in de
toekomst ook meer personeel.

040-2813679
www.traditions.nl

VIER GENERATIES IN TONGELRE!
Mijn naam is Linda de Moor-van Wijk en ik ben
sinds 5-12-2014 moeder van onze prachtige dochter
Elena. Nu is het zo dat wij het, vooral voor mijn
oma, erg leuk zouden vinden als er een foto zou worden geplaatst van onze 4 generaties. Als eerbetoon
dat oma dit nog mag mee maken en omdat wij ook
nog steeds met z’n allen in Tongelre wonen.
Oma, Annie van der Aalst-van den Oever is geboren
in Tongelre op 16-01-1932 op de Melkweg 49. Zij
heeft hier haar jeugd doorgebracht, is er getrouwd en
moeder geworden van een dochter en een zoon. Ze
heeft hier 63 jaar van haar leven gewoond. Daarna is
ze verhuisd naar de Locomotiefstraat om tegenover
haar dochter Marian van Wijk-van den Oever te gaan
wonen. Marian is ook moeder geworden van een
dochter Linda (ik dus) en een zoon, Tim van Wijk.
Toen ik mijn vleugels ging uitslaan, ben ik in de Radiostraat terechtgekomen waar ik moeder ben geworden van alweer een meisje, Elena.
Tot op heden
gaan we nog
iedere dag
om 10:30 uur
bij oma op de
koffie en we
hopen dit nog
lang te kunnen doen.
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Ankerpunt voor de wijk
Berckelhof
Generaal Cronjéstraat 3, 5642 MH Eindhoven

Wilt u deelnemen aan activiteiten? Koop uw
‘strippenkaart’ bij de receptie.

Wekelijkse activiteiten
Maandag
Weekmarkt (gratis)
10:00 – 11:30
Dansen & bewegen op muziek (1strip)
14:30 – 15:15
Gezelschapsavond (1 strip)
19:00 – 21:00
Dinsdag
Kienen (prijzen) (1 strip)
19:15 – 21:15
Woensdag
Creatieve club (1 strip)
10:30-12:00
Koersballen (1strip)
14:30 – 16:30
Sjoelen (1 strip)
19:00 – 21:00
Donderdag
Koor (gratis)
18:30 – 19:30
Vrijdag
Stuivertjes kienen (1 strip)
14.30-16.30
Zondag
Kaarten (gratis)
14.30 uur tot 16.30 uur

Nieuws vanuit Vitalis Berckelhof

Activiteitenoverzicht
30 januari
Dansavond (1 strip)
19.30-22.00 uur

1 februari
Liedjes uit de oude doos
info bij het restaurant van
Vitalis Berckelhof
21.30 uur

Dagelijks geopend zijn Bibliotheek en het restaurant van Vitalis
Berckelhof. De buurtbibliotheek voor het gratis lenen van boeken
en het gezellige restaurant. Voor een heerlijke kop koffie, een
hapje een drankje of een warme maaltijd.

NIEUWS VAN PROJECTKOOR
‘WERK IN UITVOERING’

•
•
•
•
•
•

Wij hebben weer een nieuw doel! We gaan met ons koor
een Muziektheatervoorstelling realiseren in oktober 2016.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Heel veel kunnen
we er nu nog niet over vertellen, maar wel:
Het wordt een sprankelende voorstelling op basis van
een eigengemaakt verhaal. Een stuk over persoonlijke
ontwikkeling, hoop, moed, toeval, romantiek, humor en
herkenning!

•

We starten op 9 februari met de repetities.
Muziek voert de boventoon van de voorstelling,
maar we gaan ook samenwerken met andere theatervormen.
Een aantal koorleden die het leuk vindt krijgt de
kans om te acteren.
Naast een dirigent, komt er een regisseur en een
choreograaf.
We gaan zelf zorgen voor decor en kleding.
Het project duurt anderhalf jaar. In die periode gaan
we allerlei leuke evenementen organiseren die ons
moeten leiden naar ons einddoel.
Het eerste weekend van oktober 2016 staat in het
teken van de voorstellingen. Het wordt een evenement zoals nog niet eerder vertoond in Eindhoven!

Meer weten?
Kijk op www.projectkoor-wiu.nl of stuur een mail naar projectkoortongelre@gmail.com

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 27

Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

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

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
in januari en februari
Ook in 2015 werken wij weer aan een natuurlijk,
groen Wasven waar vooral iedereen van kan genieten. Dat heeft al een aantal wandelaars gedaan bij
de Nieuwjaarswandeling. En de komende weken
kunt u ook aan de slag of gewoon genieten bij het
Wasven. Wij wensen u een heel gezond en duurzaam 2015!
Expositie:
Bijzondere portretten

tot 1 maart op
De Overloop

Natuurthema-avond jeugd:
Vogels lokken

30 januari, 19:00 uur
De Schop

Natuurwerkochtend:
Onderhoud heggen

7 februari, 09:15 uur
Molendijk 09:15

Heggen leggen

14 februari, 09:15 uur
De Schop

Tuinthema-avond

19 februari, 19:00 uur
De Schop

Expositie: Bijzondere portretten
Vanaf 10 januari exposeert Ad Krielen op De Overloop van de Wasvenboerderij.
Ad is in 1950 geboren in het voormalige stationnetje van Nuenen. Na enkele jaren is hij verhuisd
naar Tongelre en daar is hij nooit meer weggegaan. Ad vertelt: “Als kind tekende ik al graag en
in 1976 ben ik begonnen met het schilderen met
olieverf. In 1995 ben ik begonnen met het aquarelleren.”
Na jaren is er een eigen stijl ontstaan met een duidelijke voorkeur voor realisme en belangstelling
voor detail en stofuitdrukking. Zijn belangrijkste
drijfveer is nog steeds het plezier in het aquarelleren of tekenen en de ontspanning die dit oplevert.
Uitdaging is de grote verscheidenheid aan onderwerpen. Het werk van Ad is te zien tijdens openingstijden van de Wasvenboerderij.
Natuurthema-avond jeugd: Vogels lokken
Hoe lok je de mooiste vogeltjes naar je tuin toe?
En weet je ook hoe die vogeltjes heten?
Dat gaan we ontdekken op deze vette vogelvrijdagavond.
We gaan allerlei lekkernijen maken voor vogels.
We doen de vogelquiz en we gaan een vogelansichtkaart maken.
We starten om 19:00 uur en eindigen om 21:00
uur in De Schop, de schuur van de boerderij. De
entree is € 2,00 en het is voor kinderen van 6 tot
11 jaar.

Kom je ook ? Het is leuk en gezellig en je steekt er
ook nog wat van op!
Natuurwerkochtend: Onderhoud heggen
Gezocht: Stoere natuurmensen die tegen een
stootje kunnen!
In 2006 zijn er meidoornheggen gelegd en gevlochten aan de Molendijk. Deze heggen van Coll
hebben dringend onderhoud nodig. Op zaterdag 7
februari gaat de Natuurwerkgroep deze klus uitvoeren. Het is werk voor stoere natuurmensen,
want er moet worden gesnoeid, gehakt en gemaaid
met de zeis.
Voel jij je aangesproken en wil je helpen om dit
unieke Tongelrese landschapselement te behouden, mail dan naar natuurwerkgroep@wasven.nl
We
beginnen
om
09:15 uur met koffie
en uitleg en om 09:30
starten we met de
klus. Het is aan de
Molendijk, over het
spoor van de Loostraat.
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Heggen leggen
Vlechtheggen zijn niet alleen mooi, maar ze zijn
cultuurhistorisch bezien ook waardevol. Heggen
vergroten de biodiversiteit en door het microklimaat in de heg gedijen insecten, vogels en kleine
zoogdieren zich goed. Eigenlijk zijn heggen ook
heel veilige plekken. Vind je het leuk om een kijkje
te komen nemen, kom dan gerust even langs op
zaterdag 14 februari.

Deze zaterdag gaan we een heg leggen en vlechten
in het Wasvengebied. Dit doen we met de deelnemers die vorig jaar mee hebben gedaan aan een
workshop heggenvlechten.
De aanvang is om 9.15 uur bij de Schop van de
boerderij. We beginnen met koffie en een inleiding.
Daarna gaan we de praktijk in het veld toepassen.
Je kan zien hoe de heg die vorig jaar is gelegd
heeft gereageerd. Het is een verrassend resultaat!
Wij willen je graag meer vertellen over het oude
vakmanschap, heggenleggen. Wil je meewerken
aan de heg? Neem dan contact op met Kees van
Grevenbroek via de mail:
natuurwerkgroep@wasven.nl
Tuinthema-avond
Elke maand houden wij een tuinthemalezing, georganiseerd door stichting Velt. Uitgangspunt is het
biologisch/ecologisch tuinieren. Soms worden er
“uitstapjes” gemaakt naar aanverwante thema’s
zoals het verwerken van voedsel, landbouw en
landschapselementen. Informatie over het thema
van deze lezing volgt later.
De avond begint om 19.00 uur en eindigt rond
21.30 uur. De kosten bedragen € 5,-. U kunt zich
aanmelden via tuinderij@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.

ACTIVITEITENCENTRUM
ORKA
Activiteiten 2015
Woensdag

4

februari

Cook4U

Woensdag
Zaterdag

4
14

maart
maart

Cook4U
Vinylparty

Woensdag
Maandag

8
6

april
april

Zaterdag

18

april

Cook4U
Paaseieren zoeken
(2e paasdag)
KAROKE

Woensdag
Zaterdag

6
9

mei
mei

Cook4U
Vinylparty

Woensdag
Zaterdag
Zondag

3
13
28

juni
juni
juni

Cook4U
TOPPOP (video classics)
Zomerfestival

Zaterdag

11

juli

Vinylparty

Woensdag
Zaterdag
Zaterdag

2
12
26

september
september
september

Cook4U
Vinylparty
Burendag/wijkmert

Woensdag
Zaterdag
Zaterdag

7
17
31

oktober
oktober
oktober

Cook4U
Oktoberfest
Halloween

Woensdag
Zaterdag
Zondag

4
14
29

november
november
november

Cook4U
Vinylparty
Sinterklaas

Woensdag
Zaterdag

2
december
12
december
12- 23 december

Cook4U
Kerst Vinylparty
Kerst-inn

Wekelijkse activiteiten:
Huiswerkbegeleiding
Biljarten
KUN TAO
The Whales (darten)
The Bulldog Puppies
Meidenmiddag
Bakske doen
Hobbyclub
Dansen Anjoy
(kinderdans)
Dansen Anjoy
(kinderdans)
Dansen Anjoy
(hiphop/street)
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dinsdag en donderdag
dagelijks
dinsdag en donderdag
2e en 4e vrijdag mnd
2e en 4e vrijdag mnd
woensdag
donderdag
woensdag

15:30 – 16:30 uur
13:00 – 17:00 uur
20:00 – 21:30 uur
19:00 – 21:00 uur
19:00 – 20:30 uur
14:30 – 16:00 uur
19:30 – 22:00 uur
19:30 – 21:30 uur

dinsdag

15:30 – 16:30 uur

donderdag

15:30 – 18:15 uur

vrijdag

16:00 – 17:00 uur

Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb
Jitka Beekhuizen
Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre”
Tongelresestraat 483,
5641 AW Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@online.nl
website: www.fysiotherapietongelre.nl of www.fitther.nl
Birmingham heupprothese (heup resurfacing)
Jaarlijks krijgen zo'n 25.000 Nederlanders een
nieuwe heup. Meestal is dit een zogenaamde totale
prothese, waarbij een nieuwe kunststof heupkom
wordt geplaatst in combinatie met een metalen
heupkop met pen. Deze pen wordt verankerd in
het bovenbeenbot.
De Birmingham hip prothese
Vooral jonge, actieve patiënten met een invaliderende heupslijtage kunnen in aanmerking komen
voor een ander soort prothese. Bij deze techniek
wordt de kop van het bovenbeenbot/dijbeen niet
verwijderd, maar bewerkt en afgefreesd. Er wordt
daarna een metalen ‘schelp’ over de heupkop geplaatst. Je zou deze constructie kunnen vergelijken
met het plaatsen van een tennisbal over een trekhaak bij een auto. Deze vorm van heupprothese
wordt daarom ook heupresurfacing genoemd. Het
loopvlak wordt als het ware vernieuwd en de rest
niet. Op de afbeelding is te zien dat er slechts een
klein pennetje wordt gebruikt in de dijbeenhals, in
plaats van een grote pen die door ongeveer het
gehele dijbeen gaat. Dit pennetje zorgt voor goede
centrering van de ‘schelp’. De kom is ook van metaal. De gebruikte metaallegeringen zorgen voor
minimale slijtage van de twee oppervlakken.

worden. In dat geval wordt het bovenste deel verwijderd van het bot tot (op de afbeelding) het dikke deel van het dijbeenbot (de dikke hoek links).
Bij de meeste ‘nieuwe heupen’ geldt dat deze eenmalig vervangen kunnen worden. Gaat een prothese 20 jaar mee, dan kan dit worden verdubbeld
met een tweede. Door te starten met een Birmingham hip kan wederom zo’n 15 tot 20 jaar worden
gewonnen.

Voordelen
Grootste voordeel van de constructie is dat er veel
minder schade veroorzaakt wordt aan het bovenbeenbot. Hierdoor ontstaat een sterkere constructie, die zwaarder belast kan worden dan een totale
heupprothese. Ten aanzien van sport biedt dit al
snel veel voordeel. Daarnaast is door de kleinere
verandering ten opzichte van de oorspronkelijke
constructie een snellere revalidatie mogelijk.

Niet voor iedereen
Helaas kan deze heup niet altijd geplaatst worden.
Belangrijk is de aanvangskwaliteit van het bot,
maar ook aangeboren misvormingen, breuken,
grote beenlengteverschillen en andere vervormingen van het heupgewricht beperken de mogelijkheden. Daarnaast is de techniek niet in ieder ziekenhuis voorhanden.

Een tweede voordeel is dat deze Birmingham hip
geen beperking geeft indien er later alsnog een
klassieke totale heupprothese geplaatst dient te

De Birmingham hip dankt zijn naam aan orthopedisch chirurg Derek McMinn, die in Birmingham
praktiseert.
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‘SINTERKERST!’
De maand december is alweer ten einde. Het is altijd een hele drukke maar
vooral een hele gezellige maand op
’t Karregat. Zo vierden we natuurlijk
Sinterklaas en Kerstmis.
Sinterklaas
Op 5 december raasde er een auto, met Sinterklaas en zijn Pieten, zomaar de school voorbij! Wat was dat
nou? Eventjes was er paniek! Ze zouden toch wel terugkomen? Even later werd duidelijk waarom. Ze stonden op de Urkhovenseweg in plaats van op de Partituurlaan. De kinderen hebben zo hard mogelijk sinterklaasliedjes gezongen om ze zo de weg terug te wijzen. Als cadeau voor Sinterklaas was er een lekkere taart gekocht. Helaas was
er een Piet die niet zo goed uitkeek. Hij ging bovenop de taart zitten!
Oh jee, wat nu? De kleuters kwamen
met een fantastisch idee. Zij waren
bezig met het thema “De bakkerij”.
Toevallig hadden zij nog wel een taart
over voor Sinterklaas. Zo werd het
toch weer mooi opgelost. De rest van
de ochtend was het groot feest op
‘t Karregat. Een gezellige ochtend vol
met muziek, pepernoten en cadeautjes!

Kerstmis
Stel je voor…marktkraampjes, een kampvuur en kerstliedjes. De kerstmarkt was weer als vanouds op ’t Karregat. Het was dan ook weer lekker druk op het schoolplein. Met hongerige buikjes stonden de kinderen te
wachten op het kerstdiner. Na de karaoke mochten ze dan eindelijk naar hun klas. Daar stond het buffet
met alle zelfgemaakte gerechten klaar. Het was heerlijk! Mede door de ouders van de ouderraad was de
kerstmarkt weer een succes! Hartelijk dank voor alle hulp!
Kerstmis is bij uitstek een feest om eens stil te staan bij ‘de ander’. Degene die misschien wat extra hulp kan gebruiken. Daarom doen we elk
jaar iets voor het goede doel. Dit jaar hebben we gekozen voor de
voedselbank. Elke klas kreeg een doos waarin de kinderen verschillende
producten konden verzamelen. Dit hebben ze fantastisch goed gedaan.
We willen alle kinderen en hun ouders dan ook ontzettend bedanken
voor hun inzet want door hen is er het volgende opgehaald:
• 71 potten pindakaas
• 78 potten chocoladepasta
• 132 pakken hagelslag
• 50 overige producten
We zijn de producten persoonlijk af gaan leveren bij de voedselbank
Eindhoven. Ze waren er erg blij mee want hier kunnen ongeveer 80
pakketten mee gevuld worden.
Ook zijn de kinderen in de klas druk bezig geweest met het maken van
allerlei knutselwerkjes. Deze werden op de kerstmarkt verkocht. Ook
deze opbrengst is naar de voedselbank gegaan.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een fantastisch 2015!
Groetjes,
’t Karregat
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De overgebleven letters vormen een WOORD

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer
en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 februari 2015
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.

ALLEENGEBRUIK
BABYSCHOENTJE
BEIGE
BERGLEEUWERIK
BEURSBEZOEKER
BIDVERTREK
BOERINNENMUTS
DAKRIET
DEEJAY
DEGEL
EERBIEDIGING
EERST
ELITE
EXTREMITEIT
GELEI
GENIE
GESCHUTPOORT
HEDENOCHTEND
HEILIGE
HOGEN
HOORN
IMPOPULAIR
JAARGETIJDE
JEUGDGROEP
KUITBEENSPIER
LAKLEER
LAMBRISEREN
LUCHTKUSSEN
MEDEHUURDER
MEELBES
MELKKAN
MEVROUW
MILIEUPOLITIE
MUSICUS
NOODSEIN
OLIFANTSRUG
ONBEPERKTHEID
ONEVANGELISCH
ORLANDO
OVERMAKING
PAARDENKENNIS
PLAVEIEN
RAPEN
REGENPERIODE
ROEMEEN
RUGTAS
SALVO
SLIPHEMD
STEKKIE
TEKENMACHINE
VENDU
VIERVOETER
VRAGEND
WATERCLOSET
ZESENDERTIG

Oplossing van vorige maand is:
Bijsmaak
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
M. van Gils
Kaartmakersring 125
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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