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Gelukkig, u en wij zijn er nog. Vrijdag 21 december 2012 zou 
toch de wereld vergaan. Althans dat dachten mensen die geloven 
in de voorspellende waarde van de Maya-kalender. Maar God-
dank, die rampspoed van deze doemdenkers is ons bespaard ge-
bleven en we zijn wat dat betreft onbezorgd en met de gebruike-
lijke knallen het nieuwe jaar ingestapt. Soms kunnen mensen 
zich behoorlijk gek laten maken. Maar wij zijn over ’t algemeen 
wat nuchterder en staan meestal stevig met beide benen op de 
grond. 
 
Alhoewel, als u dit leest loopt het al weer tegen het einde van 
januari, in deze tijd van het jaar kan dat stevig staan soms ver te 
zoeken zijn. Wij denken hier aan onze schaatsliefhebbers. Voor 
een geoefende schaatser zijn die ijzers geen probleem, maar 
voor degenen die daar niet zo  bedreven in zijn, is dat een heel 
ander verhaal. Wij hebben in ons landje ook niet zo vaak de kans 
om deze sport te beoefenen of je moet naar de kunstijsbaan.  

 
Bent u ’n echte liefhebber dan 
heeft u misschien enkele we-
ken geleden op de ijsbaan op 
de Markt in Eindhoven in ’n 
spectaculaire lichtjeskathedraal 
geschaatst. Luminarie De Cag-
na had deze ijsbaan feeëriek 
verlicht met 160.000 bonte 
lampjes. Dat is wintersport in 
een wel heel bijzondere omge-
ving. Maar hoe mooi en feeste-
lijk deze sprookjesijsbaan er 
ook uitzag, voor echte schaat-
sers kan geen enkele ijsbaan 

tippen aan gewoon natuurijs, liefst in een mooi sneeuwlandschap. 
Daar lekker baantjes trekken of nog beter een flinke afstand af-
leggen over bevroren vaarten en plassen, ja, dat is helemaal ge-
weldig. Tja en voor dat laatste moet je eigenlijk de Elfstedentocht 
hebben. Die wordt niet zo vaak georganiseerd, daarvoor moet 
het een tijdje hard vriezen. Maar we blijven hopen, is het er in 
januari niet van gekomen, in februari kan dat ook nog. 
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Deze maand werd De Wisselpen geschreven 
door Pauline Beelen. 

Jan en Pauline Beelen 

 
In 2013 is aan mij de eer om het spits af te bijten 
met De Wisselpen, die ik van Gerard Geurds door-
geschoven kreeg. Allereerst zal ik mij voorstellen: 
mijn naam is Pauline Beelen, geboren in Huizen.  
 
Vroeger was Huizen een vissersdorp aan de Zuider-
zee, maar door de Afsluitdijk heeft de vissershaven 
plaats gemaakt voor een jachthaven. Daar mijn ex-
man een baan in Eindhoven kreeg, ben ik via een 
korte tussenstop in Beverwijk in 1973 in Eindhoven 
terechtgekomen. Voor een huis konden we kiezen 
uit verschillende wijken, maar de voor die tijd 
aparte bouwstijl van de Geestenberg trok ons di-
rect aan.  
 
Het Karregat 
Al snel kwamen we er achter wat het gebouw voor 
onze neus, namelijk het Karregat, inhield. Een mul-
tifunctioneel gebouw met winkels zoals een bakker, 
supermarkt, bloemenzaak, hobby/drogisterij, ca-
deau/boekenzaak, een medisch centrum, een café 
met een evenementenkuil én een school! Alles liep 
in elkaar over en vol verbazing keek ik naar de 
school.  
 
Ik was afgestudeerd als leerkracht basisschool en 
had net een paar jaar in Beverwijk gewerkt en 
zocht werk. Toevallig zaten ze op de katholieke 
school erg omhoog i.v.m. een zieke leerkracht en 
kon ik een paar weken invallen. Nu kon ik zelf er-
varen hoe dat was: een school zonder tussenwan-
den. Het zou mijn keuze niet zijn, maar dat terzij-

de. Wat ik storend vond waren de bezoekers, die 
regelmatig binnen kwamen lopen. Mensen, overal 
vandaan, ook van over de grens die belangstelling 
toonden in dit bijzondere gebouw. Voor mij hield 
dit avontuur na twee weken op, ik was niet katho-
liek en dan mag je niet werken op een katholieke 
school.  
 
Mijn hobby’s 
Om meer mensen te leren kennen, zocht ik contact 
met de sportgroep van de wijk. Aangezien ik jaren 
volleybal had gespeeld, ben ik bij deze tak van 
sport gegaan. Toen de sportgroep officieel een 
sportvereniging werd, ben ik jarenlang contactper-
soon voor het volleyballen geweest. Dat was een 
leuke tijd, er werd fanatiek en recreatief gespeeld, 
mannen en vrouwen door elkaar. Af en toe nodig-
den we een andere vereniging uit voor een partij-
tje, het plezier stond voorop.  
 
Met een aantal wijkbewoners en twee leerkrachten 
van de katholieke school hebben we de Evenemen-
tengroep opgericht. Van de gemeente kregen we 
subsidie en zo konden we kindermiddagen (knut-
selen/spelletjes) organiseren en optochten met 
muziek op Koninginnedag en de sinterklaasoptocht 
plus feest in het Karregat. Maar ook voor de vol-
wassenen o.a. dansavonden met een live-band en 
kienavonden. Voor de 60-plussers organiseerden 
we een excursie naar België met onderweg een 
Brabantse koffietafel. En we toverden het Karregat-
café om tot een heus "Mosselrestaurant" (wat 
storm liep).  
 
Het was ontzettend leuk om te doen. Het Karregat 
"bruiste" ook vanwege concerten die van buitenaf 
georganiseerd werden. Na een aantal jaren viel de 
groep uiteen, de één verhuisde, de ander had geen 
tijd meer…, geen opvolgers....enz.  
 
Mijn werk 
Ik woonde inmiddels alleen en had een vaste baan 
als leerkracht in de Genderbeemd. Onderwijs ge-
ven is een prachtig vak om te doen. Het vergt wel 
heel veel energie en tijd wil je het goed doen. De 
laatste jaren is het onderwijs er niet makkelijker op 
geworden door alles wat erbij gekomen is buiten 
het lesgeven om. Veel, veel vergaderen, allerlei 
werkgroepen, alles invoeren (testuitslagen/versla-
gen) in de computer, mooi natuurlijk maar wel veel 
extra uren. Eerlijk gezegd stopte ik  die tijd liever 
in het lesgeven en omgaan met de kinderen. Mijn 
huidige man zei wel eens: "Zet je bed er maar 
neer, je bent dag en nacht met de school bezig." 
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek  
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is 

 bij Oud-Tongelre. 
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)  
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.  
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of  

iets dergelijks te schrijven. 
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Ja , het kostte veel tijd en energie maar ik heb het 
altijd met heel veel plezier gedaan. 
 
Jan leerde ik 34 jaar geleden kennen. Ik dacht dat 
ik inmiddels veel Tongelnaren kende maar dat is 
nog niets vergeleken bij Jan. Wanneer we wande-
len, hier of in de stad, altijd, maar dan ook altijd 
komt hij wel bekenden tegen. Niet zo gek natuur-
lijk. Hij is geboren en getogen in de Locomotief-
straat en heeft jaren in het 1ste van Tongelre ge-
voetbald in de tijd dat er een paar duizend man 
langs de zijlijn stond. Dat was voor mijn tijd, maar 
inmiddels heb ik er wel veel over gehoord en de 
krantenknipsels uit die tijd gelezen met de foto’s 
van Jan erbij. Waarbij ze hem roemden om zijn 
harde linker schot !  
 
Tijd om te genieten 
Sinds een aantal jaren is Jan met pensioen en ben 
ik na ruim 33 jaar in het onderwijs, ook gestopt. 
Fijn om allebei vrij te zijn en tijd te hebben voor 
andere dingen. Behalve dat ik graag lees kreeg ik 
nu tijd voor de fotoclub die ik vanaf het begin ge-
volgd had. Met veel plezier ben ik nu een aantal 
jaren lid. Het is een gezellige club, waar we op een 
plezierige manier over foto’s praten en waar ieder-
een zijn/haar eigen inbreng heeft. Ook heb ik het 
boetseren ontdekt bij het 55-plus stadshobby-
centrum.  

Ik woon nu zo’n 40 jaar in Tongelre en voel me 
hier in het zuiden echt thuis, meer dan in het mid-
den of westen van het land. 
 
Wel is het triest om te moeten constateren dat er 
van het Karregat zo weinig overgebleven is. De 
zoveelste renovatie staat voor de deur, hoeveel 
volgen er nog ?????  
 
Een prachtig initiatief komt van de groep die de 
laatste jaren de "Wijkmert" organiseert. Ook de 
Vlooienmarkt van de Scouting is een begrip en na-
tuurlijk niet te vergeten de markten rondom het 
Hofke/Wasven. Dit soort gebeurtenissen brengt de 
Tongelrenaren bij elkaar en moeten we vooral 
steunen!  
 
Jan en ik houden allebei van de natuur, trekken er 
ook graag op uit en hebben verschillende fietsva-
kanties achter de rug. We genieten ook van het 
natuurgebied hier naast de deur, zoals de Zegge 
en de Strabrechtse heide waar we regelmatig wan-
delen, ook met de kinderen van onze dochter Mar-
loe, onze kleinkinderen van 4 en 6 jaar. Zij wonen 
in Veldhoven maar dicht genoeg bij ons om er veel 
van te genieten!!! 
 
Ik geef De Wisselpen door aan Robert Hanssen. 

Op zondag 24 februari wordt een gezellige  
meezingmiddag gehouden (14.00 uur – 17.00 uur) 

 
in de Dependance van ‘t Oude Raadhuis  

op ’t Hofke 128  
naast basisschool “De Boog” (blauw gebouwtje). 

 
Toegang € 1,00  maar VOL = VOL. 

 
Hieraan wordt meegewerkt door de  

groep “Santé” uit Oirschot. 
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Raamslachtoffers. 
Bijna iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Je 
schrikt van een doffe plof en denkt: “Wat is dit?” 
Dan blijkt dat er door de weerspiegeling van de 
omgeving een vogel tegen de ruit is gevlogen. 
“Goh wat jammer nou’’. Soms zijn ze op slag dood, 
omdat de snavel die het eerst tegen de ruit komt 
het nekje doet breken, of dat de longen zijn ge-
klapt. Maar het kan ook wel eens zo zijn, dat de 
klap gelukkig niet fataal is. Dan zit het gevleugelde 
slachtoffertje wat suf te kijken of ligt even op 
apengapen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het donker worden ze rustig. 
Je kunt dan een paar dingen doen! Ten eerste kun 
je de vogel in de struiken zetten. Als het wat ern-
stiger is gesteld met de raamvlieger, kun je hem in 
een doos stoppen, als het maar donker is. Na een 
poosje is de vogel weer opgeknapt en kun je hem 
weer vrijlaten. Als je de vogel niet helpt, bestaat 
de kans dat een kat, kraai of ander roofdier de vo-
gel als makkelijke prooi zal verorberen.  
Bij ernstigere verwondingen bel je de vogelopvang 
of dierenambulance, die zal dan medische hulp 
verlenen. Stop de vogel dan wel in een donkere 
doos, totdat ze deze komen ophalen, dat voorkomt 
stress en shock. 
 
Onzichtbaar 
Begin december werd ik weer eens opgeschrikt 
door zo`n klap. Dit keer harder dan die ik al eens 
meer gehoord heb van tegen de raam vliegende 
vogels. Bij nader onderzoek bleek het een houtsnip 
te zijn. Ik had in die week al verschillende hout-
snippen gezien en nu ook nog een dode. Zijn nek 
was gebroken door de lange snavel. Wat een 
mooie vogel van dichtbij. Geen wonder dat je ze 
bijna niet ziet tussen het eikenblad. De schutskleur 
is perfect! Allerlei kleuren bruin. In de bosbodem 
zoeken ze naar insecten, wormen en ander bo-
demleven en dat gaat uitstekend met zo`n ge-

reedschap van een snavel. Deze beschermde bos-
vogels trekken met duizenden van Scandinavië via 
Nederland naar West Europa. Honderden blijven 
overwinteren in ons land als de temperatuur het 
toelaat. Tegen de schemering zijn ze het meest 
actief. In het voorjaar tijdens de baltsvlucht laat 
het mannetje zich met wat knorrende geluiden ho-
ren. Voor de rest van het jaar is hij stil. De broed-
periode is vanaf april, meestal 2 legsels per jaar  
met 3 tot 5 eieren. Het nest is verstopt onder het 
struikgewas en met dons bekleed. 
 
Stickers plakken 
Soms laten vogels een afdruk achter van hun sil-
houet. Het talk geeft de tekening op de ruit, 
meestal van houtduiven. Laatst heb ik toevallig 
ook een foto toegestuurd gekregen van een uil.  
Ik heb in het verleden ook meldingen gehad van 
sperwer, ijsvogel, jonge groene specht, boomkrui-
per, pimpelmees, een vink en meerdere duiven. 
Om raamslachtoffers te voorkomen, zijn er vogel-
stickers in de handel die je op de ruit kunt plak-
ken. Want voorkomen is beter dan genezen!  
 
Met groengroet, 

Kees van Grevenbroek 

Door Kees van Grevenbroek 

Hartelijk dank! 
 
Eind november en begin december heeft Sint 
Nicolaas met zijn gevolg, weer de rondgang 
door de wijken Karpen, Koudenhoven en Oud 
Tongelre gemaakt. 
 
Hierbij hebben zij weer zo’n 1600 kinderen en hun 
(groot)ouders een onvergetelijk moment bezorgd. 
De (tijdelijke) onwilligheid van een van de paarden 
ten spijt kunnen we toch weer terugkijken op twee 
succesvolle dagen, welke wij tot in lengte van jaren 
hopen te kunnen voortzetten. Hiervoor zijn uw bij-
dragen en donaties ook in de toekomst van groot 
belang.  
 
Wij danken eenieder voor zijn of haar bijdrage aan 
het succesvolle verloop en wensen u allen een 
voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2013 toe. 
 
Namens het bestuur, 
G. Tournoij 
voorzitter. 

 SINT-NICOLAASVERENIGING
             ''STMARTINUS''

              opgericht in1951
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INSTALLATIE PASTOOR RENÉ WILMINK TOT 
ERE DEKEN VAN HET ST. MARTINUSGILDE 

Tijdens de jaarlijkse teerdag op 11 november 
2012 werd pastoor René Wilmink geïnstal-
leerd tot Ere Deken van het St.Martinusgilde. 
De kapitein van het gilde Henk van de Nobe-
len installeerde de Pastoor met het omhan-
gen van de Ambtsketting en wenste de pas-
toor veel succes met de benoeming tot Ere 
Deken van het St. Martinusgilde Tongelre. 
Ook werden er 3 jubilarissen gehuldigd: André van 
Kuijk is veertig jaar actief als vendelier en schut-
ter. André werd op 4 juli 1972 geïnstalleerd als lid 
van ons gilde en begon met vendelen waar hij me-
nige zilveren medaille mee gewonnen heeft. Al 
snel vond hij het leuk om te gaan schieten wat 
hem ook goed afging. Vele prijzen gingen mee 
naar huis en in 1998 behaalde hij met zijn korps 
het Nederlands Kampioenschap Opgelegd en per-
soonlijk werd hij Nederlands Kampioen. Ook als 
schutterskoning, schietleider en attributencommis-
saris heeft hij het gilde vele diensten bewezen. Op 
dit moment is hij secretaris van het Europees Ven-
deltreffen 2013 dat op 18-19-20 mei in Eindhoven 
zal plaatsvinden. 
Chris van de Nobelen, gildebroeder in de jaren 
van 1959 tot 1974, maar door omstandigheden 
gestopt. In die jaren is hij koning van het gilde 
geweest. In maart 1987 werd hij aangenomen als 
nieuw lid en vervulde hij de taken van attributen 
commissaris, secretaris en schietleider ad interim. 
Tevens heeft hij de vereniging geholpen met het 
maken van de statuten. Broer van de Nobelen was 
ook gildebroeder in de jaren 1959 tot 1974, maar 
door omstandigheden ook gestopt. In januari 
1987 is hij weer lid geworden en is hij als schutter 
gaan schieten. Van 2008 t/m 2010 was hij koning 
van het gilde en samen met Truus vormde hij een 
fantastisch koningspaar. We hebben vele malen 
mogen genieten als hij als bedelaar over de grond 
kroop en een stukje van de mantel van St. Marti-
nus in ontvangst mocht nemen. Tevens heeft hij 
het gilde regelmatig geholpen met materiaal, hij 
wist wel iemand. Zij werden allen gehuldigd en na 
een goede koffietafel en een gezellige dag kunnen 

we terugzien op een mooie teerdag 2011. 

Van links naar rechts: Broer van de Nobelen, André van Kuijk, 
Pastoor René Wilmin en Chris van de Nobelen.  

 

IN MEMORIAM 
 

GERARD VAN DER HEIJDEN 

Op 9 december 2012 overleed geheel onver-
wacht Gerard van der Heijden. 
Gerard een forse man met een hart van goud. Een 
hart dat klopte voor zijn vrouw, de kinderen en 
kleinkinderen maar ook voor de paardensport en 
de kapperszaak. Een man aan wie de kinderen 
iets vroegen zonder op het antwoord te hoeven 
wachten, want hem iets vragen was weten dat het 
gedaan werd. Even iets halen, iets doen of ma-
ken, Gerard deed dat alles met liefde.  
Totdat hij voor onderzoek in het ziekenhuis werd 
opgenomen en tot ieders verbijstering heel plot-
seling overleed. Hij kwam alleen nog naar huis 
voor het afscheid. Met ons namen vele vrienden, 
kennissen en klanten afscheid van Gerard. 
Een onvergetelijke echtgenoot, een fantastische 
vader en opa is van ons heengegaan. Wij zullen 
hem ontzettend missen. Gerard werd 79 jaar. 
 

Familie van der Heijden 

 

Gedicht 
 

De dood is niets 
Ik ben maar aan de andere kant 
Ik ben mijzelf  
Jij bent jezelf 
Wat we waren voor elkaar 
zijn we nog altijd! 
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DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 
 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de 
opvang van dieren, met uitzondering van honden 
en katten, en bieden ze weer te koop aan. Ook 
voor tweedehands kooien, voor advies en info, 
kunt u bij ons terecht. 
 

 D.O.P.  
 Krommenbeemd 28 
 5641 JX Eindhoven 
 Tel: 040-2814579 
 Mob: 06-18211671 

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

De kracht van God werkzaam zien worden in  
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving 

 

Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 
uur in de dependance van het Oude Raadhuis,     
’t Hofke 128. Kinderopvang is aanwezig. U bent 
van harte welkom! 

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN 

Sinds maart 2011 heeft de Oud Katho-
lieke Parochie Maria Magdalena een 
eigen onderkomen in Woensel, name-
lijk het voormalige Paulus kerkwijk-
centrum aan de Boschdijk. 
 

Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.  
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;  
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van 

Schrift en Gebed;  
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.  
 
Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zonda-
gen geen diensten.  
 
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer   
06-28176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is as-
sisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoon-
nummer 024-6221470 of  06-49630170.  
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KERKWIJKCENTRUM TONGELRE 
 

‘t Hofke 153 ���� 5641 AK Eindhoven 
T 2811324 ���� F 7872603 

 
Kerkwijkcentrum is geopend op  
maandag, dinsdag en vrijdag  

van 10.00 tot 12.00 uur. 
Inloopspreekuur kapelaan Geelen. 

 
Voor meer informatie verwijzen wij u  

naar de website www.parochiesintjoris.nl 
en naar weekblad De Trompetter. 

2 FEBRUARI 2013:  
OPEN DAG BIJ LORENTZ 
CASIMIR LYCEUM VAN 
10.00 TOT 15.00 UUR 
 
Tijdens de open dag op 2 
februari ontdekken leer-
lingen uit groep 8 hoe leuk 
het is om slim te zijn. Het 
Lorentz Casimir Lyceum 
verwelkomt alle toekom-
stige havo, atheneum en gymnasium scho-
lieren en hun ouders voor een kennisma-
king. Tussen 10.00 en 15.00 uur informeren 
we hen over onze kleine en gezellige 
school.  
 
Alle leslokalen zijn open om een kijkje te nemen 
bij allerlei vakken zoals techniek, Frans, teke-
nen, aardrijkskunde, Cambridge Engels en nog 
veel meer. Het is pannenkoeken eten bij biolo-
gie, sportief bezig zijn bij gym en er is een na-
tuurkundequiz. In een speciaal ingericht lokaal 
wordt alle informatie over jena gegeven. Dit is 
een aantrekkelijk programma dat extra uitdagin-
gen biedt en die leerlingen creatief leert denken, 
onder andere in de vorm van spannende pro-
jecten. In de aula zijn er optredens van de 
schoolband en is er tijd om even te genieten van 
een glaasje fris of een kopje koffie. Kortom, een 
dag die boordevol activiteiten zit en die slimme 
leerlingen alvast een leuk voorproefje van het 
Lorentz Casimir Lyceum voorschotelt.     
 
De open dag is voor alle leerlingen van 

groep 7 en 8 van de basisschool en hun ou-

ders. Iedereen is van harte welkom van 

10.00 tot 15.00 uur in het Casimirgebouw, 

Celebeslaan te Eindhoven. 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 

’t Hofke 128 
tel. 281 13 68 

  www.ouderaadhuis .dse.nl  
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Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur! 

⌚ 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 wande-
len begint om 14.00 uur. 
Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen 
van 13.15 - 14.45 uur 
 
⌚ Dinsdagmorgen  
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor da-
mes, met koffie en een gezellig praatje. 
 

⌚ Donderdagmorgen 
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.  
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee 
en goeie buurt. 
 

⌚ Elke zondagmiddag 
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
Goede koffie, gezellige buurt en de mogelijk-
heid te kaarten of een ander spel te doen.  

� 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 liefheb-
bers. 

Service Punt Oude Raadhuis 
 
Wat is het Service Punt? 
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vra-
gen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen 
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het 
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorg-
vragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstan-
ties etc. 
 
Zo is het mogelijk dat 
u van b.v. een over-
heidsinstantie of ener-
gieleverancier een brief 
of een formulier ont-
vangt, waarmee u door 
het taalgebruik mis-
schien 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 cen-
traal. De wijkbrigadier van de politie is ook aan-
wezig voor al uw vragen. 
 

Voor wie? 
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden. 
 

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

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 
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Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ gaat in 
januari beginnen aan het 6e project. Het 
thema is  ‘Musical’. We gaan lekker aan 
de slag met de prachtigste nummers uit 
verschillende bekende en minder beken-
de musicals (Engels- en Nederlandsta-
lig!). 
 
Voor dit project zoeken we niet alleen enthou-
siaste koordeelnemers, maar ook één of 
meerdere solisten! 
 
Dus: 
Ben jij de solist die we zoeken? Laat je dan 
horen op maandag 28 januari om 19:00 
uur. Want dan organiseren we een auditie 
voor alle iedereen tussen de 6 en 86 jaar! 
Meld je wel even van te voren aan via project-
koortongelre@gmail.com (naam en nummer 
dat je wil zingen). 

Ben jij het koorlid dat we zoeken? Kom dan op 
maandag 28 januari om 20:00 uur om te 
starten met ons nieuwe project. Als koorlid 
hoeft niemand auditie te doen. Iedereen die 
het leuk vindt om te zingen mag meedoen. 

 
Handig om te weten: 

• Wat? Zingen of soleren in een koor! Het is 
een projectkoor, dat betekent dus dat je je 
vastlegt voor één project (ongeveer een half 
jaar): langer blijven mag maar dat hoeft niet. 

• Wie? Iedereen die het leuk lijkt om te zin-
gen in of met een koor. Om mee te doen is 
het niet noodzakelijk dat je in Tongelre woont. 

• Waar? We zingen in het blauwe gebouwtje 
naast Basisschool de Boog op ’t Hofke in Eind-
hoven (vroegere Peuterhofke). Vanaf 1 maart 
gaan we in ’t oude Raadhuis repeteren. 

• Wanneer? Het project start op maandag 
28 januari. We repeteren iedere maandag 
van 20.00 tot 22.00 uur. Eén project duurt 
ongeveer een half jaar. 
 
Meer? Informatie is te vinden op onze websi-
te www.projectkoor-wiu.nl 
E: projectkoortongelre@gmail.com 
T: 06- 53711135 
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De FIRST® LEGO® League (FLL®)) is een 
wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar 
uitdaagt om de maatschappelijke rol van 
techniek en technologie te onderzoeken aan 
de hand van verschillende opdrachten. Dit 
jaar werden de opdrachten opgehangen aan 
het thema Senior Solutions. Aan de teams 
wordt gevraagd of zij de kwaliteit van leven 
van ouderen kunnen verbeteren door hen te 
helpen om zelfstandig, betrokken en verbon-
den in de gemeenschap te blijven.  
 
In de Senior Solutions™ Challenge zullen meer dan 
200.000 jongeren, van 9 tot 15 jaar uit meer dan 
60 landen, onderzoek doen naar ouder worden en 
hoe dit iemands vermogen beïnvloedt  om zijn of 
haar levensstijl te behouden. De deelnemers kijken 
bijvoorbeeld naar mobiliteit, communicatiemidde-
len en manieren om fit te blijven. De teams doen 
onderzoek naar obstakels en komen met oplossin-
gen om de kwaliteit van het leven van ouderen te 
verbeteren. De teams zullen ook een autonome 
robot bouwen, testen en programmeren om een 
set van missies op te lossen, gebruikmakend van 
LEGO MINDSTORMS®. Gedurende het hele project 
zullen de teams werken volgens de Core Values 

van de FLL te weten teamwork, sportiviteit, vriend-
schappelijke competitie en ervaringen delen.  
Op zaterdag 15 december was de regiofinale van 
de FLL op de Fontys Hogeschool in Eindhoven.  52 
Teams uit de regio Zuidoost-Brabant streden om 
de Champion’s Award.  De Champion’s Award is de 
prijs voor het team dat op álle onderdelen het bes-
te heeft gepresteerd. De prestatie van de robot 
tijdens de wedstrijden, de techniek achter de ro-
bot, het uitgevoerde onderzoek en de presentatie 
hiervan bij de onderzoeksjury, het teamwork op de 
dag zelf, dit alles wordt meegenomen in de beoor-
deling. De Champion’s Award beloont samenwer-
ken, technisch inzicht en gedegen onderzoek. De 
winnaar van deze prijs is een team dat gedemon-
streerd heeft op al deze terreinen thuis te zijn. Het 
is niet voor niets de meest gewilde prijs op de fina-
ledag. Na een dag vol met  robotwedstrijden en 
projectpresentaties  naderde de prijsuitreiking en 
werd het erg spannend voor de twee Tongelrese 
teams: NXT Generation van de Wasvenboerderij en 
het Roboog Challenge Team van basisschool  De 
Boog.  Zouden ze bij de beste 6 zitten of niet? De 
beste 6 gaan namelijk door naar de Beneluxfinale 
die op zaterdag 2 februari 2013 zal plaatsvinden in 
de Martiniplaza in Groningen. En daar kwam uitein-
delijk het verlossende woord: Roboog Challenge 
Team op de 2e plaats en de winnaar van deze re-
giofinale: NXT Generation!!!!!  
 
En nu met beide Tongelrese teams op naar Gronin-
gen voor de Beneluxfinale!! We houden u op de 
hoogte!! 

15 

NXT GENERATIONNXT GENERATIONNXT GENERATION---WASVEWASVEWASVEN 1N 1N 1EEE   EN ROBOOG CHALLENGE EN ROBOOG CHALLENGE EN ROBOOG CHALLENGE TEAM VAN TEAM VAN TEAM VAN    

BS DE BOOG  2BS DE BOOG  2BS DE BOOG  2EEE   IN REGIOFINALE VAN DE FLLIN REGIOFINALE VAN DE FLLIN REGIOFINALE VAN DE FLL   
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Oproep aan familieleden van bewo-
ners 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 ont-
vangen. Hebt u een familielid dat hiervoor belang-
stelling 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 af-
loop van deze termijn is een berichtje naar boven-
staand  e-mail- of postadres voldoende om de be-
zorging voor wederom een jaar te verlengen.  
  
De redactie 

BIJZONDERE NATUURMOMBIJZONDERE NATUURMOMBIJZONDERE NATUURMOMENTEN ENTEN ENTEN 

IN TONGELREIN TONGELREIN TONGELRE   

 

Er zijn wel eens van die momenten dat je iets heel 
bijzonders ziet in de natuur of uw tuin. Wauw, 
denk je dan, had ik nu maar een camera, dan zou 
ik dit moment vast kunnen leggen. Als je dan toch 
toevallig een camera bij de hand hebt, laat je na-
tuurlijk het resultaat, de gemaakte foto`s, graag 
aan familie en vrienden zien. 
 

En nu is er dan ook de mogelijkheid je eigen   
Tongelrese natuurfoto naar ons toe te sturen:     
rondhethofke@planet.nl onder vermelding van bij-
zonder natuurmoment. Als de foto bijzonder ge-
noeg is zullen wij deze in het wijkblad plaatsen 
zodat alle wijkbewoners kunnen meegenieten van 
de schoonheid van onze Tongelrese natuur is. 
 

Voorwaarden: 

• De foto moet in Tongelre gemaakt zijn;  

• de plek moet vermeld worden; 

• De foto mag niet groter zijn dan 10 mb.  
 
Laten we hopen dat uw foto een bijzonder natuur-
moment  oplevert.  

Deze foto van de grote bonte specht is gemaakt 

door René de Laat uit de Tanimbarlaan vanuit 

de slaapkamer achter glas.  

Bent u de volgende met een bijzondere foto? La-

ten we hopen dat uw foto’s veel bijzondere na-

tuurmomenten  opleveren.  

Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34, telefoon 2444519. 
Op zoek naar een betrouwbare oppas? Dan ben ik degene naar wie u op 
zoek bent! 

Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81, telefoon: 787 77 80 of 
06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium. 
Misschien nog wat jong, maar mij kunt u goed vertrouwen. 

Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24, telefoon: 
251 82 97 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het stedelijk college Eindho-
ven en doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten. 
 

Ik ben Iris van de Vorle (1996), telefoon: 06-46286116 
Ik zit op De Rooi Pannen op vmbo-t en kan altijd oppassen van maan-
dag tot en met vrijdag.  
Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle. 

Tom Veltman (1997) Floresstraat, telefoon: 8420435, mobiel 06-
12033430 
Zoekt u een verantwoordelijke én gezellige oppas die kan koken en tot 
laat in de avond mag blijven? Die heeft u dan gevonden! (school: Lo-
rentz Casimir 4 VWO) 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  18 

Op 6 januari 2013 was er weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Tevens werd het nieuwe interieur gepresen-
teerd. Er waren heel veel positieve reacties. Dankzij het beleid van vorige besturen onder leiding van Frits van 
Geffen kon deze verbouwing worden gerealiseerd. Het Oude Raadhuis lijkt weer helemaal nieuw.  

‘T OUDE RAADHUIS WEE‘T OUDE RAADHUIS WEE‘T OUDE RAADHUIS WEER HELEMAAL NIEUWR HELEMAAL NIEUWR HELEMAAL NIEUW   

Straks samen voetbal kijken? 

Onze enige echte bareigenaar in haar domein  

Ook het sanitair is belangrijk. 

Wat zal er straks heel erg goed worden gedanst. 
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Wel heel erg modern. De dag voor de nieuwjaarsreceptie is iedereen nog hard aan 
het werk. 

Ook de inwendige mens moet worden verzorgd. 
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Rondlopen met klachten niet nodig 

Hulp bij pijn aan voeten, benen 
en rug 
Op een normale dag zet u zesduizend stap-
pen. Rondlopen met pijn aan uw voeten, be-
nen of rug is daarom heel vervelend en onno-
dig dankzij podotherapie.  

Ilse en Frank van den Boogaard 

 
Bij Gezondheidscentrum Tongelre hebben podo-
therapeuten Ilse en Frank van den Boogaard geza-
menlijk een praktijk. Zij leveren gespecialiseerde 
zorg als u klachten heeft met betrekking tot uw 
voeten, enkels, knieën, heupen of rug. U kunt er 
zonder verwijzing van huisarts of specialist een 
afspraak maken.  
“De voeten zijn werkelijk de basis van ons li-
chaam,” zegt Ilse van den Boogaard, “dat merk je 
pas wanneer je last krijgt van je voeten, bijvoor-
beeld na een sportblessure.” Dagelijks komen er 
mensen in de praktijk met klachten die ontstaan 
door een verkeerde stand van de voeten, verkeerd 
lopen, vergroeide tenen of ernstig ingegroeide na-
gels.  
 
Goede schoenen 
Veel klachten zijn eenvoudig te voorkomen. Ilse: 
“Draag goede, stevige schoenen. Zorg dat de hak 
niet hoger is dan drie centimeter en dat de tenen 
ruimte hebben. Ik zie in mijn praktijk te veel men-
sen op slechte schoenen lopen.” 
Onder meer als gevolg van slechte schoenen kun-
nen tenen vergroeien, nagels ingroeien of pijnlijke 
knobbels ontstaan. In veel gevallen helpt het om 
een teenstukje te maken waarmee druk wordt 
weggenomen op de pijnlijke plek. Bij ingegroeide 
teennagels kan een nagelbeugel helpen. Ilse: 

“Zoals een orthodontist tanden rechtmaakt met 
een beugel, zo maak ik teennagels recht met een 
nagelbeugel.” 
 
Technologische voorsprong 
“Wij gebruiken een 3D-scanner om inlegzolen op 
maat te maken”, zegt Ilse. “Met dit apparaat ma-
ken we een heel precieze scan van de voetzool en 
die gebruiken we om een perfect passende inleg-
zool te maken.” Lang niet iedere praktijk heeft een 
3D-scanner. Ilse is blij met deze technische inno-
vatie. “Het scheelt mij veel tijd als ik een nieuwe 
inlegzool moet maken en de zolen die ik met deze 
techniek maak zitten comfortabeler.” 
Inlegzolen maakt Ilse bijvoorbeeld voor mensen 
met een verkeerde voetstand, maar een verkeerde 
voetstand kan er ook toe leiden dat je anders gaat 
lopen, met bijvoorbeeld knie- en rugklachten als 
pijnlijk resultaat. Ook vermoeidheidsklachten in de 
voeten of benen worden vaak veroorzaakt door 
een afwijkende voetstand. “Je begrijpt dat het be-
tere voetenwerk echt specialistenwerk is”, aldus 
Ilse.  
 
Verwijzing niet nodig 
Hoewel het niet nodig is, kunt u bij twijfel altijd 
eerst bij de huisarts langs. Die zal dan doorverwij-
zen naar een podotherapeut of een pedicure. De 
podotherapeut verhoudt zich tot een pedicure als 
een tandarts tot een mondhygiënist. Een podothe-
rapeut helpt bij pijn en klachten en een pedicure  
knipt nagels en verwijdert eelt en likdoorns.  
Een eerste bezoek aan de podotherapeut lijkt 
spannend, maar heeft niet veel meer om het lijf 
dan een bezoek aan uw huisarts. De therapeut zal 
eerst uitgebreid vragen naar uw klachten en kijkt 
naar de oorzaken. Uw voeten, en eventueel uw 
knieën, heupen en rug, worden onderzocht en bij 
sommige klachten maakt de therapeut een scan. U 
loopt dan over een plaat en aan de hand van me-
tingen is zo te zien of uw klachten te verhelpen 
zijn door bijvoorbeeld speciale zooltjes aan te me-
ten. Aan de hand van het onderzoek maakt de po-
dotherapeut een behandelplan.  
Afhankelijk van uw problemen kan de podothera-
peut met enkele behandelingen u weer op weg 
helpen of moet u voor langere tijd met een vaste 
regelmaat terugkomen. De meeste zorgverzeke-
raars vergoeden de behandelingen (deels) als u 
aanvullend bent verzekerd. 
 
Dankzij podotherapie is het niet nodig om met 
klachten aan uw voeten, benen of rug te blijven 
rondlopen. U kunt zonder verwijzing een afspraak 
maken door te bellen met de praktijkassistentes 
op 040-2461260. Meer informatie vindt u op 
www.podotherapie-eindhoven.nl  
 

Ilse en Frank van den Boogaard staan klaar om u 

te helpen. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  21 

Tuintip van januari: Rust in de tuin 
Door Jeroen Soontiëns 

 

In de wintermaanden kunt u het rustig aan doen in de 
tuin. U kunt genieten van het winterbeeld van de beplan-
ting, zeker als er sneeuw ligt. Het is ook goed om uw tuin 
eens rustig te bekijken en al plannen te maken voor het 
nieuwe seizoen. De onderstaande klussen kunt u op een 
zonnige of zachte dag doen: 

• Ga het houtwerk in de tuin na zoals schuttingen, pergo-
la’s of banken en repareer die waar nodig. 

• Bladverliezende struiken en bomen kunnen worden ge-
plant en gesnoeid mits er geen strenge vorst is. Het is 
belangrijk om dan goed en scherp gereedschap te ge-
bruiken. 

• Kijk uw tuingereedschap na en onderhoud het. Hier 
heeft u het hele volgende tuinseizoen plezier van. 

• Geef uw overwinterende kuipplanten een beetje water 
en kijk ze na. Bestrijd eventueel aanwezig ongedierte 
tijdig. 

• Zaai- en pootgoed voor de moestuin kunt u nu al aan-
schaffen. Probeer eens een nieuw ras om te ontdekken 
wat de verschillen zijn. 

• Hebt u het afgelopen jaar een haag geplant? Verwijder 
dan nu de planten die niet zijn aangeslagen om ze di-
rect door nieuwe te vervangen. 

• Bloeiende bolletjes die binnen op tafel staan, kunnen na 
de bloei in de tuin geplant worden. Laat het groen er-
aan zitten. Pas als het afgestorven is, kan het verwij-
derd worden. 

• Met snoeihout kunt u een nuttige takkenhaag maken, 
waarin de vogels en insecten hun toevlucht kunnen zoe-
ken. Sla om de halve meter twee palen in de grond en 
stapel daartussen alle snoeiafval. 

• Januari en februari zijn geschikte maanden om nieuwe 
nestkasten op te hangen. U moet er rekening mee hou-
den, dat iedere vogelsoort specifieke eisen stelt aan de 
afmetingen van de kast. Plaats de nestkasten met de 
opening naar het noordoosten en niet in de volle zon. 

WELKE VLINDER BIJ WELKE VLINDER BIJ WELKE VLINDER BIJ 

WELKE STRAATWELKE STRAATWELKE STRAAT???   

Woont u in de Pagelaan, in de Citroenvlin-
derlaan, of in de Hagenheldlaan? Allemaal 
vlindernamen in de vlinderbuurt. In welke 
vlinder woont U? Dit jaar komt er elke 
maand een vlinder voorbij gefladderd. 
 
Als eerste de Wilgenboorder. Is eigenlijk de 
wilgenhoutrups, ook de vlinder wordt zo ge-
noemd. 

De rups kan wel 10 centimeter lang worden en 
is roodbruin aan de bovenzijde. Hij boort en 
vreet 2 tot 4 jaar in het hout van wilg en popu-
lier, soms ook in andere loofbomen, voordat hij 
verpopt. En dan komt er een grote grijs ge-
aderde nachtvlinder uit, met vleugels van wel 4 
centimeter.  

 

De rups heeft een zwarte lijn achter de kop en 

een zwaar achterlijf. De vlinders eten niets zo-

lang ze leven. Ze zorgen er alleen weer voor 

dat er nakomelingen komen. Dus eitjes leggen. 

De rupsen verspreiden een aparte zure geur. 
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Recept van de maand november:  
Pieper geiten-beignets 

Recept : Tim van Wijk, Gasterij in ‘t Ven 

Na de liflafjes van de feestmaand december is het 
nu tijd voor stevige  winterse kost. Eenvoudige in-
grediënten vormen vaak de basis voor de meest 
lekkere gerechten. Neem nou de pieper, één van de 
meest veelzijdige maar ondergewaardeerde knollen 
die er zijn. 

Ze zijn inmiddels aan een culinaire opmars bezig, ge-
tuige de vele soorten en chique benamingen die je in 
de winkel of op de markt vindt. De Opperdoezer Ron-
de is nu een echte upper-class aardappel en ook de 
truffelaardappel is weer in zwang geraakt als krokant 
chipje bovenop een ingewikkeld gerecht.  
Wij geven de ´gewone’ vastkokende aardappel nu 
eens de hoofdrol in onderstaand recept, waarin voor-
namelijk producten uit onze streek gebruikt worden. 
Ook prima als basis voordat je aan het carnavalsbier 
gaat! 
 

Ingrediënten:  
• 500 gr vastkokende aardappels 
• 2 (biologische) eieren 
• 4 el (biologische) volle melk 
• 120 gr (Heezer) geitenkaas 
• 80 gr zelfrijzend bakmeel 
• 1 el gehakte peterselie 
• 1 el gehakte dille 
• PeZo (peper & zout) 
• arachide olie 

Bereidingswijze:  
• Schil de aardappels, halveer ze en kook ze in ca. 

10 minuten in water met zout half gaar. Spoel ze 
goed af onder koud stromend water en laat ze in 
koud water afkoelen. 

• Maak intussen een dik beslag van het ei, het bak-
meel en de melk. Verkruimel er de geitenkaas 
boven.   

• Giet de aardappels af, dep ze goed droog en rasp 
ze grof. Roer de geraspte aardappels en de ge-
hakte kruiden door het beslag. Breng op smaak 
met PeZo.  

• Verhit een laagje olie in een wok 170°C . Schep 
met 2 eetlepels telkens bergjes van het beslag in 
de wok en bak de beignets rondom in 2 à 3 minu-
ten goudbruin en gaar.   

• Per keer kun je ca. 4 beignets bakken. Laat ze 
uitlekken op een stukje keukenpapier. 

 
Smakelijk!!! 
 

Tip van de maand: Rook in de kamer: rook wordt aangetrokken door appelschillen die men op een plat bordje in de 
kamer legt. Wanneer men ze gedurende de nacht daar laat staan, is de kamer ‘s morgens fris. 
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Het was weer een gezellige drukte op de Nieuwjaarsrecep-

�e  in ons vernieuwde Oude Raadhuis. Er werd volop bijge-

praat en rondgekeken. Lovende reac�es waren er over de 

inrich�ng. Enkele opmerkingen waren: ”het lijkt groter”, 

“wat ziet het er chique uit”, “Ik voel me hier echt thuis”. 

Eindelijk kon Frits het nieuwe naambordje van de midden-

zaal onthullen. Deze zaal  is naar hem vernoemd bij zijn 

afscheid als voorzi*er van het bestuur. 

We namen afscheid van Norbert van Esdonk als bestuurs-

lid. Gelukkig blij- hij ac�ef als vrijwilliger. Hij werd door 

Wim van Dijke bedankt voor zijn vele werk en natuurlijk 

was er een bloemetje voor zijn vrouw Anneke. 

Was u niet in de gelegenheid op de recep�e aanwezig te 

zijn; loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen. 

NIEUWJAARRECEPTIE ‘T OUDE RAADHUISNIEUWJAARRECEPTIE ‘T OUDE RAADHUISNIEUWJAARRECEPTIE ‘T OUDE RAADHUIS   
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Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb  
Jitka Beekhuizen 
 

Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre” 
Tongelresestraat 483,  
5641 AW Eindhoven 
Tel:040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@online.nl 
website: www.fysiotherapietongelre.nl of  www.fitther.nl 

De omgekeerde schouder. 
 
In onze praktijk aan de Tongelresestraat behande-
len wij sinds jaren veel patiënten na het vervangen 
van een gewricht. Waar 20 jaar geleden een 
‘nieuwe heup’ of knie ook voor ons nog een zeld-
zaamheid was, zijn er tegenwoordig het hele jaar 
door vele revalidanten bij ons aan het oefenen bij 
de fysiotherapie en aan het sporten in de fitness. 
Een relatief nieuwe categorie patiënten heeft an-
dersoortige prothesen, zoals een enkelprothese, 
een elleboogprothese, polsprothese of vingerpro-
these. Allemaal interessant, maar de meest aparte 
uitschieter is de ‘omgekeerde schouderprothese’. 

Normaal wordt het schoudergewricht gevormd door 
de verbinding van de bovenarm naar het schouder-
blad. De bovenarm heeft een ronde kop, die draait 
in een (ondiepe) kom, gevormd door de zijkant van 
het schouderblad. Die ondiepe kom is handig, want 
hierdoor kan de kop veel kanten op bewegen en 
ook ruime bewegingsuitslagen maken. Nadeel is 

dat de constructie instabiel is, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een heupkom, die de heupkop voor 
tweederde deel omsluit. 
De instabiele constructie van een schouder wordt 
opgelost door een aantal spieren samen te laten 
werken. Deze spieren, de rotator cuff, houden de 
kop tegen de kom gedrukt bij bewegen, maar ook 
in rust. Er zijn ook banden die de kop en kom bij 
elkaar houden, maar zonder de spieren zou het ge-
wricht letterlijk ‘uit de kom’ zakken. 
Is een schouder versleten, zijn gescheurde pezen 
en spieren rondom de kop niet meer te repareren 
of is er een moeilijke fractuur ontstaan in de 
schouderkop, dan kan het gewricht vervangen wor-
den. De prothese kan qua bouw vergelijkbaar zijn 
met de normale situatie, dus een nieuwe kop op de 
bovenarm en een nieuwe kom bij het schouder-
blad, maar het kan ook andersom! 
Vooral indien pezen onherstelbaar gescheurd zijn 
en de spieren van de rotator cuff niet meer goed 
functioneren, zal een ‘normale prothese’ te weinig 
de functie verbeteren of de pijn doen afnemen. In 
dat geval gebruikt men tegenwoordig een omge-
keerde (reverse) prothese. Op de plaats van de 
kom wordt een kop bevestigd, op de plaats van de 
kop komt nu een kom.  
Voordeel van deze constructie is dat de verbinding 
sterker te construeren valt voor de orthopedisch 
chirurg en de schouder stabieler wordt, terwijl de 
slechte spieren (gescheurde cuff) niet meer nodig 
zijn om de kop op zijn plaats te houden. De arm 
kan worden geheven met behulp van de musculus 
deltoïdeus, in het Nederlands deltaspier, die buiten 
de directe gewrichtsfunctie ligt. 
In het dagelijks gebruik van zo’n nieuwe schouder 
is niet te merken dat de kop en kom zijn omge-
keerd. In behandelresultaat zien wij echter een 
enorme verbetering ten opzichte van vroeger, zeg 
10 jaar geleden. De snelheid waarmee deze nieuwe 
techniek in de praktijk gemeengoed is geworden is 
opvallend. Mooi bedacht en met de juiste fysiothe-
rapeutische begeleiding trainbaar tot een goede 
functie. 
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Op 15 december jl. kon een ieder genie-
ten van de kerstmarkt op het terrein van 
de Wasvenboerderij aan de Celebeslaan. 
Voor het eerst hadden het Oude Raad-
huis en Groendomein Wasven de kerst-
markt samen georganiseerd.  
 
Cliënten van Lunetzorg en mensen uit Tongel-
re die hun hobby en/of hun spullen wilden 
verkopen zorgden voor een heel afwisselende 
markt. 
 

Keramiek, hout, sieraden, mooie spullen en 
handige hebbedingetjes, alles was er te vin-
den. Leuk om te zien hoe mensen met hun 
hobby bezig zijn en dat ook aan anderen wil-
len laten zien en natuurlijk verkopen. 

De prijs voor de mooiste kraam ging welver-
diend naar een kraam van Lunetzorg. Hun 
kraam ademde de sfeer van Kerstmis het best 
uit. 
 

Het Oude Raadhuis en bakkerij Tussen de Mo-
lens zorgden voor de inwendige mens. 

Het thema voor de kerstgroep in de Schop 
was BLING BLING. Lunetzorg heeft weer laten 
zien dat ze prachtige dingen kan maken en de 
vrijwilligers van het Wasven hebben er een 
schitterend geheel van gemaakt. 

In de kas was een expositie van engeltjes en 
konden kinderen een engel knutselen. 
 
Het optreden van het projectkoor zorgde voor 
een unieke kerstsfeer en het weer deed de 
rest. 

 
Het was een markt voor jong en oud en voor 
elk wat wils. De locatie was geweldig en de 
markt druk bezocht. 
 
Wat willen we nog meer? 
Ja, volgend jaar weer 
zo’n markt. 
 

KERSTMARKT TONGELRE KERSTMARKT TONGELRE KERSTMARKT TONGELRE GROOT SUCCES!GROOT SUCCES!GROOT SUCCES!   
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Wasven in de maanden januari en februari 

De Nationale Tuinvogeltelling 
Elk jaar, in het derde weekend van januari, tellen 
tienduizenden mensen door heel Nederland tuinvo-
gels. U kunt er ook aan meedoen door gedurende 
een half uur de vogels die u ziet in uw tuin of op 
uw balkon te tellen.  
Op de website www.tuinvogeltelling.nl vindt u een 
handige scorelijst en meer informatie. 
 
Natuurthema-avond jeugd: Pindakaas wie is 
er niet groot mee geworden? 
Wij vinden pindakaas lekker. En je schijnt er groot 
en sterk van te worden. Maar er zijn ook vogeltjes 
die het heerlijk vinden in de winter.  Wil jij weten 
welke? Wil jij ook een leuke pindakaas-pothouder 
maken?  

Kom dan 25 januari naar de Schop. We starten om 
19.00 uur en eindigen om 21.00 uur het is voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar. De entree is € 2,00 per 
kind. Dit mag je niet missen! 
 
Expositie: KLEURRIJK 
Tot en met 24 februari kunt u nog de schilderijen 
van Loe-Sei (Loes Beks-Werner) bezichtigen op de 
overloop van de boerderij. U kunt ook informatie 

vinden op www.loesart.net. De expositie is te be-
zichtigen tijdens openingstijden van De Gasterij. 
 
De Dommel door Eindhoven: Cultuur en na-
tuurgeschiedenis van een stadsrivier 
Op 21 februari geven Jan Vlemmix en Piet van den 
Heuvel een interessante presentatie over onze 
Dommel. Zij nemen u mee in de tijd toen de Dom-
mel nog iets betekende voor de stadsgrachten in 
Eindhoven en staan stil bij de werkende mens aan 
de stadsrivier.  

Ook de watermolens worden deze avond niet ver-
geten. Komt u ook kijken en luisteren naar het ver-
haal over onze Dommel? De avond begint om 
20.00 uur en eindigt om 22.00 uur en is meer dan 
de moeite waard! De entree is gratis.  
 

Proefthema-avond Gasterij: Power to the pie-
per 
Op woensdag 13 februari vindt er weer een heerlij-
ke proeverij plaats. Met de oer-Hollandse aardap-
pel is meer mogelijk dan stamp of friet. De aardap-
pel is één van de meest veelzijdige maar onderge-
waardeerde knollen die er zijn. Maar de pieper is 
bezig aan een culinaire opmars, getuige de vele 
soorten en chique benamingen die je in de winkel 
of op de markt vindt. De Opperdoezer Ronde is nu 
een echte upper-class aardappel en ook de truffe-
laardappel is weer in zwang geraakt als krokant 
chipje bovenop een ingewikkeld gerecht. De koks 
van de gasterij laten de vele soorten en mogelijk-
heden zien en natuurlijk ook proeven. 
De avond vindt plaats in de Gasterij en begint om 
20.30 uur, de kosten bedragen € 7,50. U kunt zich 
opgeven in de Gasterij, tel. 040-7870707 of via 
gasterij@wasven.nl Reserveren is niet verplicht 
maar wel wenselijk. 
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Gasterij 040 787 0707  gasterij@wasven.nl 
Tussen de Molens 040 787 0708 winkel@wasven.nl 
Natuurwerkgroep 040 787 2864 natuurwerkgroep@wasven.nl 
 

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

De Nationele Tuinvogeltel-
ling 

19 & 20 januari 
bij u thuis 

Natuurthema jeugd:  
Pindakaas, wie is er niet 
mee groot geworden? 

25 januari,  
19.00 uur,  
De Schop 

Lezing:  
Cultuur en natuurgeschie-
denis van een stadsrivier 

21 februari, 20.00 
uur, Gasterij,  
entree gratis 

Expositie van Loe-Sei: 
Kleurrijk 

t/m 24 februari, 
Overloop 
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Opgericht 
26 september 1969 

26 September 2013 
bestaan we 44 jaar 

Ook dit jaar weer 4 dagen carnaval in onze residentie de Merckthoeve, 
 Oude Urkhovenseweg 4, Tongelre Eindhoven 

 

Zaterdag 09 februari Openingsbal.       Aanvang 20.30 uur 

     Entree Gratis 
 

Zondag 10 februari  Kindercarnaval  

     (kaartverkoop vanaf 13:00 uur op=op)  Aanvang 14.00 uur 
Voor de kinderen tot 12 jaar kunt U bij binnenkomst een kaart kopen 

à €1,50 (op=op). Op deze kaart krijgen ze snoep drank en chips en 

dingen ze mee voor de leukst verklede.     

Entree Gratis 
 

Zondag 10 februari  Reepersbal.       Aanvang 20.30 uur 

     Entree Gratis  
 

Maandag 11 februari Volhoudersbal.       Aanvang 20.30 uur 

     Entree Gratis           
 

Dinsdag 12 februari  Bal voor jong en oud.     Aanvang 14.00 uur 

     Entree Gratis (zaal open vanaf 13:30) 
     

Dinsdag 12 februari  Afsluitingsbal        Aanvang 20.30 uur 

     Entree Gratis 
 

Alle dagen muzikaal ondersteund door DJ Eric 
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Beste mensen uit de wijk, 
 
Nadat de Sint weer naar 
Spanje was vertrokken, 
kwamen bij ons de kerst-
bomen al weer tevoorschijn.  
We versierden de klassen, een aantal ouders 
versierde de gangen en de hal en we knutsel-
den over kerst. We maakten er samen een ge-
zellige tijd van!  
 

Zoals elk jaar, zette Spilcentrum ‘t Karregat zich 
ook in 2012 weer in voor een goed doel. Vorig jaar 
was dat een kinderdagverblijf in Afrika. (Wies van 
Korein heeft daar een aantal weken gewerkt).  
Om geld op te halen voor het goede doel, wordt er 
elk jaar een actie opgezet.  
Deze keer was dat een sponsorloop! Ondanks de 
kou waren zowel de kinderen als de ouders die 
kwamen kijken erg gemotiveerd en fanatiek! Wat 

werd er flink gerend! Sommige kleuters liepen zelfs 
wel 7 rondjes! Knap hoor! 
Naast een actie wordt er ook altijd een kerstmarkt 
georganiseerd. De oudervereniging zet zich hier 
flink voor in en de kinderen van het Spilcentrum 
knutselen werkjes die verkocht kunnen worden op 
de markt. Naast kraampjes met kerstwerkjes zijn 
er ook kraampjes met warme lekkernijen en een 
vuurkorf voor de sfeer.  
De totale opbrengst van de kerstmarkt en de spon-
sorloop gaat naar het goede doel!  
Terwijl de ouders buiten genoten op de markt, ge-
noten de kinderen binnen van een gezellig en 
heerlijk kerstdiner. Door veel ouders was iets lek-
kers gemaakt, waar we dan allemaal van mochten 
proeven. Dat was smullen!  
 

Heel veel groetjes,  
Saltoschool ’t Karregat  

Groep 1/2 A  van De Boog tijdens het thema ETEN! 
 
Wat een heerlijk thema is dit! Zowel de kinderen als ouders  
als de leerkrachten hebben gesmuld van het thema eten.  
Wat hebben we allemaal geleerd: Als eerste kregen we bezoek  
van een echte kok die al zijn scherpe messen en ander keukengerei liet zien!  
Ook maakte hij een heerlijke smoothie voor ons klaar! 
Natuurlijk gingen we ook zelf aan de slag. We bakten de lekkerste pannenkoeken samen met’ grote 
keukenprinsen’. Toen we alle spullen van het restaurant verzameld hadden, werd ons restaurant Eind-
hoven officieel geopend met een heerlijk hapje! We brachten een bezoek aan de Jumbo en kochten zelf 
eten voor de lunch op school. Hoe leuk is het als je je eigen boterhammen mag smeren en opeten! 
Wat ook heerlijk was, waren de hapjes die thuis klaargemaakt waren  
en die we op mochten eten in de klas. 
Bij het Wasven maakten we heerlijke misbaksels en als afsluiting hadden we een  
geweldige Kerstlunch waarbij we eerst zelf als kok de hapjes klaarmaakten.  
Nadat we ons hadden opgetut, werden we heerlijk bediend door de ‘grote obers en  
serveersters’ in ons eigen restaurant Eindhoven! 
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ANNEKE 
ARNIE 
AVONDJAPON 
BESPIEGELEN 
DAHLIAKNOL 
DEEGWALS 
ECHTELIJK 
ERHEEN 
ERONDEROP 
ETALAGESPELD 
FRONTJE 
GALERIJ 
GEUNIFORMEERD 
GLASKIT 
HAASKARBONADE 
HAGELTJE 
HANDLIJNKUNDE 

HARTSTERKEND 
HOBBYCOMPUTER 
KASTANJE 
KATINKA 
KETJAP 
KITTY 
KRAUW 
KUNNEN 
LUCHTKOELING 
LUKKEN 
NATUURGENEZER 
ONGUUR 
OOGHEELKUNDE 
RATJETOE 
SPINAZIE 
SPUUG 
STEEKJE 

STILIST 
STOOMFILTER 
STRAATVENTER 
STUDIEHOOFD 
SUPERFIJN 
TRANSIT 
UITSPREKEN 
VAARKLAAR 
VERTRAPPELEN 
WEZEL 
ZIELTJE 

Oplossing van vorige maand is:  
 Knipoog 
   
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Riekie Bakermans 
 Mortierlaan 37 
     
De prijs is beschikbaar gesteld door:  
 Rond ‘t Hofke 
  

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

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 Eindh oven 

of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 februari 2013 
in het bezit te zijn van de redactie.  
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot wel-
ke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteer-
ders of door het wijkblad. 
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H A A S K A R B O N A D E E G W A L S H 

O S S I E V H A E O L V J C U A E N U A 

B S T S T E E K J E G T O A H E L Z P N 

B T I R J S E R P D L H R N I T L E E D 

Y O L H A R T S T E R K E N D O E J R L 

C O I U P A E U I R H E R E N J N L F IJ 

O M S S K G T Z D V A A R K L A A R IJ N 

M F T I A K A V G I G P A H T K K P N K 

P I R L T N E L E G E I P S E B U O O U 

U L A O I C A N U N L H A E K E N N A N 

T T N P N S L U C H T K O E L I N G D D 

E E S A K T P R A T J E T O E E E U P E 

R R I I A S J D R E E M R O F I N U E G 

N A T U U R G E N E Z E R O N D E R O P 

De overgebleven letters vormen een SPORTTERM 


