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Beste Buurtbewoners, 
 
Terwijl we dit schrijven schijnt de zon stralend. 
Droog, zonnig en windstil weer, wat willen we nog 
meer.  
In de wijk was er dit jaar bepaald geen sprake van 
windstilte.  
In Lakerlopen is de bouw van ‘de 311’ afgerond en  
daarmee is het  silhouet van Lakerlopen ingrijpend 
veranderd. Vooral de Kempensebaan is een lust voor 
het oog en begint zijn naam van ‘groene long’ waar te 
maken.   
De eerste bewoners hebben hun intrek genomen in 
het Zorghotel aan de Kwartelstraat. 
Een breder kruispunt aan de Tongelresestraat/Hoek 
Valklaan zorgt voor grotere verkeersveiligheid. 
 
We maken ons tijdens de komende donkere dagen 
op voor de Kerst.  Kerstmis, feest van licht en vrede,  
is voor veel mensen toch het hoogtepunt van het 
jaar. Prachtige  verlichting en mooi versierde  
etalages  nodigen ons uit om gezellig inkopen te 
doen. 
Jeroen heeft een extra grote puzzel gemaakt voor 
onder de kerstboom. Puzzel mee en win een van de 
mooie prijzen die de winkeliers van Haagdijk 
beschikbaar hebben gesteld.  
Winnaar van de puzzel uit 3T nummer 6 met als 
uitslag RUTSCHBAAN is: F.Smits ,Tafelbergplein  
 
Wat onze sponsoractie betreft: dank aan al diegenen 
die al een donatie hebben gegeven. Wilt u nog 
doneren maar kwam u er nog niet toe: ‘steun ons 
alstublieft, we hebben het hard nodig.’  
Volgend jaar, in februari 2012, bestaan we 25 jaar. 
Op ons verlanglijstje staan twee bezorgers en twee 
vrijwilligers voor de jubileumcommissie. Kom ons 
team versterken! 
Verder  willen we iedereen bedanken die in het 
afgelopen jaar advertenties,  ideeën, kopij en foto’s 
heeft aangeleverd. Ga hier vooral  mee door!   
 
Namens alle bezorgers en medewerkers van 3T 
magazine  wensen we u  Prettige Kerstdagen en een 
Voorspoedig en Gezond 2012. 
 
Trees en Maria 
 
 Data 3T Magazine 2012 
inleveren kopij         verschijnt 
20 januari 2012   6 februari 2012 
9 maart 2012  26 maart 2012 
27 april 2012  14 mei 2012 
 8 juni 2012  25 juni 2012 
31 augustus 2012 17 september 
12 october 2012 29 october 2012 
23 november 2012 10 december 2012 
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De redactie behoudt zich het recht voor om zonder 
opgaaf van redenen ingezonden stukken te weigeren, 
wijzigen of in te korten.

Nu 2014 bijna voorbij is zien we terug op een jaar met toch wel veel verkeersoverlast. Dat het 
zeker de moeite waard was blijkt uit het geweldige resultaat. Beplanting van de groenstroken en 
de herinrichting van het Mignotveld zullen onze buurt weer groen kleuren.

Tijdens de komende donkere dagen maken we ons op voor de Kerst.  Kerstmis, het feest van licht 
en vrede, van bezinning en meer aandacht voor elkaar, is voor veel mensen toch het hoogtepunt 
van het jaar. Sfeervolle verlichting en prachtige etalages nodigen ons uit om inkopen te doen. Loop 
hiervoor ook eens binnen bij onze winkeliers. Zij leveren ook een bijdrage door leuke prijzen ter 
beschikking te stellen voor onze kerstpuzzel.

In 2015 besteden we extra aandacht aan het honderdjarig bestaan van Saltobasisschool Reiger-
laan. Ook blijven we verslag doen van de ontwikkelingen rond het NRE terrein. En… er zijn nog 
open plekken in onze buurt, het blijft spannend! 3T Magazine houdt u op de hoogte.

Na een oproep tijdens de jaarvergadering van Buurtvereniging Villapark meldden zich twee nieuwe 
bezorgers! De datum van het Buurtfeest ’n Goei Begin werd bekendgemaakt. We ontmoeten elkaar 
op zondag 18 januari 2015 op een nader te bepalen locatie.

Wij bedanken degenen die onze sponsoractie al hebben gesteund. Ben je er nog niet toe gekomen?  
Draag bij via ons IBANnummer: NL 48 INGB 0004 2958 68.
We hebben uw bijdrage hard nodig om via verslaggeving een gezellig bindend element in de wijk 
te kunnen blijven. 

Tenslotte wensen wij al onze trouwe lezers prettige feestdagen en veel voorspoed en een goede 
gezondheid in 2015. 

Trees en Maria. 
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De herinrichting van de Parklaan is klaar, nu 
ook de laatste fase is afgerond: de Kievitlaan 
tussen Parklaan en Tongelresestraat. Nu rest 
alleen nog de groenaankleding. Reden om de 
balans op te maken. Namens de buurtvereni-
ging Villapark hebben Liesbeth Mijs en Wij-
brand Siedenburg de voortgang de laatste 
twee jaar gevolgd. In de eerste fase, al ruim 
voor de start van de werkzaamheden, is veel 
aandacht gegaan naar het behoud van het bo-
menbestand dat zo beeldbepalend is voor onze 
mooie Parklaan. In dit artikel wat aandacht 
voor de techniek. 
Op vrijdag 10 oktober is een bezoek gebracht 
aan de gele bouwkeet op het Mignotveld waar 
uitvoerder Wilco van Duinen van de firma 
Kroeze de scepter zwaait over de werkzaam-
heden. Onder genot van een lekker bekertje 
koffie was de eerste vraag wat de reacties wa-
ren die hij tot nu toe heeft ontvangen. “Erg po-
sitief” was het antwoord, onderbouwd door het 
feit dat er al eens een zelf gebakken appeltaart 
was gebracht! Dit beeld wordt naar mijn me-
ning breed gedragen. Van vele kanten hoor je 
dezelfde lovende woorden over de look & feel 
van de Parklaan. En de nieuwe lantarenpalen 
passen helemaal bij het beeld. Hoe het auto- 
en fietsverkeer zich aan elkaar zal aanpassen 
weten we pas als de hele weg weer open is, 
maar daarin hebben we zelf als gebruiker ook 
een rol te spelen.

Het riool - Facts & figures
Voor de geïnteresseerden wat informatie over 
de infrastructuur die onder de straat ligt. In het 
gedeelte tussen Huize De Laak en de Kievitlaan 
ligt een dubbel riool. Een voor hemelwater en 
een voor vuilwater. De diameter van het he-
melwaterriool is 900mm en voor het vuilwater 
variërend van 600 aan de stadskant tot 400mm 
aan de Tongelrese kant.
Opmerkelijk is dat in het deel tussen de Kievit-
laan en de Meerkollaan alleen een vuilwater-
riool is aangelegd. We hebben bij de gemeente 
nagevraagd wat de reden was en de uitvoerder 
heeft het ook nog eens nader uitgelegd. 

Het hemelwaterriool is mede bedoeld voor het 
afvoeren van water uit de wijk Lakerlopen waar-
bij in de nieuwbouw een afkoppeling is gemaakt 
tussen vuil- en hemelwater. Daarvoor wordt er 
een verbinding gemaakt, via de Kievitlaan, naar 
het hemelwaterriool in de Tongelresestraat. Dit 
hemelwater kan ongezuiverd op het oppervlak-
tewater, in dit geval de Dommel, worden ge-
loosd.
In de Parklaan zijn afvoeren van de huizen niet 
gescheiden en in het laatste deel van de Parklaan 
is het aantal m3 dat via de straatkolken hemel-
water afvoert dusdanig klein dat voor dit deel is 
gekozen voor een gecombineerd vuilwaterriool 
waarop ook de straatkolken zijn aangesloten.

Wijbrand Siedenburg

PArKLAAN 2.0
DE LAATsTE LOODjEs
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Vishandel  Sluijter 

Uw visspecialist in Tongelre 

 

Ook voor de Feestdagen moet U 
bij ons zijn voor onze 
overheerlijke Gourmetschotels en 
Visschotels met diverse basis salades. 

Natuurlijk ook de verse vis, levende 
kreeft,oesters en nog veel meer. 

Kom langs voor meer informatie 

U kunt bestellen tot 21 december 2013. 

 

Wij wensen U fijne feestdagen en  

een voorspoedig 2014 

Will en Jacqueline Sluijter 

Vishandel sluijter 
uw visspecialist in tongelre

Tongelresestraat 270 A   T 040-2442534

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar.
Will & Jacqueline

Ook voor de feestdagen
en oud en nieuw:

heerlijke visschotels,
ook voor gourmet

zie bestellijst in de winkel

 
 

Service Apotheek Haagdijk 
 

 
 

Wij wensen u fijne 
feestdagen en  

een gezond 
2015 

 
 Ook in het nieuwe jaar kunt u weer bij ons 

terecht voor advies over oa: 
huidverzorging 

 hoe te stoppen met roken  
huis/reis apotheek 

braces en steunkousen 

Wij willen u bedanken voor
uw bezoek aan Bakker Meelmuts

en wensen u alvast smakelijke
feestdagen toe en een gezond 2015!

Op woensdag 31 december bakken we buiten, 
naast onze winkel heerlijke

verse oliebollen en appelbeignets.

Graag tot ziens.

Openingstijden rondom de feestdagen:

dinsdag 23 december  8:30 tot 18:00 uur  
woensdag 24 december  8:00 tot 16:00 uur  
dinsdag 30 december  8:30 tot 18:00 uur
woensdag 31 december 8:00 tot 16.00 uur
      

De winkel is gesloten:

donderdag 25 t/m maandag 29 december 
donderdag 1 t/m vrijdag 2 januari
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Iedereen kent het Kerstverhaal; Sint Jozef is met 
Maria, die hoogzwanger is onderweg. Omdat er 
geen plaats is in de herberg overnachten zij in 
een stalletje. Daar wordt Jezus, de Zoon van God 
geboren. Engelen vertellen het de herders die in 
de buurt hun schapen weiden. De herders gaan 
naar het kindje kijken en later komen er ook nog 
de wijzen uit het oosten die de ster gevolgd zijn. 
Wat er daarna gebeurt is al minder bekend. Een 
engel waarschuwt Jozef dat koning Herodus het 
kind wil doden en hij vlucht met moeder en kind 
naar Egypte. Daar verblijven zij totdat Herodes 
gestorven is, dan gaan ze terug naar Galilea.

Aan deze vlucht naar Egypte moet ik telkens weer 
denken als ik in de media berichten hoor of lees 
over de komende asielzoekers. Net als Jezus, Ma-
ria en Jozef worden zij in hun eigen land met de 
dood bedreigd. Waarschijnlijk zouden zij ook lie-
ver thuis gebleven zijn, en willen ze weer terug 
als hun land weer veilig is. 
Die mensen moeten geholpen worden. Hier, door hun voedsel en onderdak te geven. Daar, door al het 
mogelijke te doen hun land weer veilig te maken. Aan dat eerste kunnen wij misschien nog een steen-
tje bijdragen, dat laatste ligt buiten ons persoonlijk vermogen. Maar wel kunnen wij onze overheden 
op hun Christelijke plicht wijzen.
De engelen zongen in de Kerstnacht over vrede op aarde. Het is aan ons, als mensen en als maat-
schappij, die vrede daadwerkelijk waar te maken. Zo dat iedereen overal op aarde een vreedzaam 
bestaan kan hebben. Dan pas kunnen we echt spreken van een Zalig Kerstmis.    

Kapelaan Geelen

VIErINGENsCHEMA KErsTMIs

24 december  Kerstavond    26 december, tweede Kerstdag
Martinuskerk: 21.00 uur avondmis   Joriskerk: 11.00 uur eucharistieviering
Joriskerk: 19.00 uur gezinsviering  
21.00 uur avondmis
24.00 uur nachtmis                       31 december oudjaarsdag
       Joriskerk: 19.00 uur avondmis
25 december, eerste Kerstdag
Martinuskerk: 9.30 uur eucharistieviering  1 januari  Nieuwjaarsdag
Joriskerk:     11.00 uur eucharistieviering  Joriskerk: 11.00 uur eucharistieviering

OPrOEP VOEDsELbANK
In december worden hagelslag, pindakaas en chocopasta 
ingezameld ten behoeve van de Voedselbank.
U kunt uw bijdragen achterlaten in de manden of dozen 
achterin de Martinuskerk, Catharinakerk en de Joriskerk.

KErsTGEDACHTE

FAMILIEbErICHTEN
Doop:
Kiano van de Moosdijk

Overleden:
Lies Barten – van Ooijen              88 jaar
Corrie Ronken – van de Moesdijk  87 jaar
Mien Hoekstra – Russens             68 jaar
Jopie Hekker                              77 jaar
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3t magazine zoekt:
een redactielid

een ‘duizendpoot’ op 
afroepbasis

     
 
 

DE DIGITALE 
WERELD 

TALEN 

FILOSOFIE 

TABLETS 

LEVENS- 
BESCHOU-

WING 

SOCIAL 
MEDIA 

MUZIEK 

BEELDENDE 
KUNST 

SAMEN-
LEVING 

CULTUUR 
GESCHIEDENIS 

TELEFONIE 

FOTOGRAFIE 
LEES- EN 
SCHRIJF- 
KRINGEN 

Paul Krugerlaan 55   Eindhoven    040 2908503 

www.55pluseducatief.nl           educa55@iae.nl 
 
 

Programma 55 Plus Educatief 

THEMA 
BIJEEN- 

KOMSTEN 

 

 

Bestel

nu tijdig uw

kerstpakket 

zodat wij dit met de

nodige zorg

kunnen samenstellen

Ieder pakket wordt samengesteld en afgestemd 
op uw individuele wensen en in elke prijsklasse. 
Onze pakketten vallen op door de kwaliteit 
van de verwerkte producten en de uitstekende 
verzorging. Kom vrijblijvend langs of maak een 
afspraak

Tongelresestraat 260 
Eindhoven 
T 040 – 245 69 50 
www.vershuistongelre.nl 

vreemde 
vogels

een 
goei 

begin 
2015

‘ ‘ 

Buurtvereniging 
Villapark
zo 18 januari
15.30 - 20.00 uur
Nachtegaallaan 13a
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Agenda
voor de

KErsTCONCErT  
EINDHOVENs  
MUzIEKCOLLECTIEF
Volgens een oude traditie geeft het Eindho-
vens Muziekcollectief een kerstconcert in de 
St. Martinuskerk aan ‘t Hofke. U bent van 
harte welkom op woensdag 17 december, 
aanvang 19.30 u (kerk open 19.00 uur). 
Toegang is gratis. 

CONCErT  
MUzIEKCOrPs jUsT4FUN 
Op zondag 21 december verzorgt Muziek-
corps Just4Fun een optreden in De Ronde. 
Van 14.00 uur - 17.00 uur kunt u genieten 
van hun uitgebreide repertoire. 
Toegang is gratis.
Meer informatie over dit Eindhovense blaas-
orkest leest u op pag. 12.

PrEMIérE CLOwN ArNO HUIbErs
Tijdens de kerstvakantie speelt clown Arno 
Huibers met zijn collega’s de Eindhovense ‘we-
reld’première van de gloednieuwe voorstelling 
Konsjerto.   En waar kan dit beter dan in het 
gezelligste theatertje van Eindhoven: Arno’s 
Theater.

Een musicus, een zanger en een clown ontmoe-
ten elkaar in een concert vol goede bedoelin-
gen. Er volgt een hilarische theatervoorstelling 
met drie mannen die al jarenlang dromen van 
een roemrijke toekomst.
Zij blijven ondanks hun zelfgecreëerde tegen-
slagen doorgaan in de vurige overtuiging dat zij 
ooit hun ultieme concert zullen spelen.
Een vrolijk en humoristisch concert waarin the-
ater en muziek hand in hand gaan.

Kinderen en volwassenen zullen met plezier te-
rugkijken op dit verrassende concert vol clow-
nesk theater en onverwachte wendingen waarin 
samen muziek wordt gemaakt… ja ook samen 
met het publiek. Moraal van het verhaal in een 
magische eindact… dat wij zonder elkaar niet 
kunnen overleven. 

Opnieuw verfijnd en hoogstaand clownstheater 
met klassieke muziek tot rock & roll, maskerspel 
en pantomime. Clown: Arno Huibers / acteur-
zanger: Gerard Luijkenaar / musicus-clown: 
Paul van der Heijden

Arno’s Theater, Kalverstraat 11 Eindhoven
Kerstvakantie 27 t/m 30 december
Prolongatie: 24 (premiere) + 25/1; 21 + 22/2; 
21 + 22/3; 11 + 12/4; 23 + 24/5.
Aanvang tijdens de kerstvakantie 15.00 uur. 
Aanvang in 2015: zaterdagen om 20.00 uur en 
zondagen om 15.00 uur.
Entree: kinderen 4 t/m 16 jaar € 9,- 
volwassenen t/m 110 € 16,- 
Dit is incluis een kop koffie of thee vooraf en 
voor kinderen een clownsneusje na afloop. 
Reserveren: 
info@arnohuibers.nl  of 040-2816483.

KONsjErTO

FEsTIVAL OF LEssONs AND  
CArOLs IN DE CATHrIEN
woensdag 24 december wordt het feeste-
lijke ‘Festival of Lessons and Carols’ gevierd 
in de Cathrien, ter voorbereiding op Kerst-
mis. 
De lange traditie van het originele “Festival 
of Lessons and Carols” is begonnen in 1880 
in Cornwall, toen Bisschop Edward White 
Benson (later Aartsbisschop van Canterbury) 
een orde voor een Kerstnachtdienst opstel-
de, die arbeiders naar de kerk moest lokken, 
voordat zij al hun juist ontvangen loon in de 
pub spendeerden. Misschien doet ons “Festi-
val” om 15.00 uur wel een beetje hetzelfde: 
mensen uitnodigen om de verleidingen van 
de uitbundige kerstetalages te weerstaan en 
zich over iets veel wezenlijkers te verwon-
deren.

Na het openingslied ‘Once in royal David’s 
city’ is er een afwisseling van Carols (kerst-
liederen) en samenzang met lezingen uit het 
Oude Testament over de verbanning uit het 
Paradijs en de voorspellingen over de komst 
van de Messias en uit het Nieuwe Testament, 
over de geboorte van Jesus en de visioenen 
van een nieuwe Wereld. 

Vanwege de grote belangstelling adviseren 
wij u ruim op tijd aanwezig te zijn.
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HET NIEUWE ROKEN !!

Niet alleen gezonder voor U
maar ook voor uw portemonnee.

Het adres voor het electronisch roken

Tabaktief "RENATA"
Tongelresestraat 144
5613 DP  Eindhoven
Tel: 040-2431843

Geen verbranding, geen teer, geen stank

                                             
                                   

* uitgebreide kaart 
* traditionele gerechten 
* diverse menu’s
* kindermenu
* ook om af te halen

de echte indiase keuken

Tongelresestraat 87 * Reserveren 040 8486151  

Dagelijks te bereiken van 20-23 uur. 
Kosten: € 0,10 per minuut.

Openingstijden 
di t/m zo 17:30 tot 23:00
maandag gesloten

 
 

 
*zie vergoedingen c.q. kosten op www.fysiotherapiemanders.nl 

 

BEKKENFYSIOTHERAPIE EINDHOVEN 
 
Herkent u één van deze klachten? 

 
o Ongewild urineverlies?  In 2014 vergoed vanuit de basisverzekering!* 
o Plotselinge, hevige aandrang voor urine of ontlasting? 
o Moeite met ophouden van windjes of ontlasting? 
o Zwaar gevoel in de onderbuik, lage rug of bekkenbodem? 
o Pijnklachten tijdens het vrijen? 
o Lage rug- of bekkenpijn? 

 
De bekkenfysiotherapeut helpt! 
Bel 040-245.80.78 of mail naar info@fysiotherapiemanders.nl voor een intakegesprek.  
 

Bekkenfysiotherapie Eindhoven 
Fysiotherapie Manders 
 Insulindelaan 134, 5613 BT Eindhoven 
www.fysiotherapiemanders.nl 

Antoinette Manders – de Groot,  
Geregistreerd Bekkenfysiotherapeut 
Quirine van der Weide-Warnaar,  
Geregistreerd Bekkenfysiotherapeut M.S.P.T.
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Tongel
over din

sTrAATFEEsT sPErwErLAAN
Op een mooie zondag vierden de bewoners van de 
sperwerlaan hun straatfeest. Een verslag.

We zijn de dag begonnen met taartbak wedstrijd. 
Deze taart (foto) heeft de schoonheidsprijs gewon-
nen. Wat een prachtige Sperwer staat erop. Hij was 
ook heel lekker. We hebben geroeid op het kanaal, 
een bezoek aan het Apollohuis gebracht, daar werden 
we heel vriendelijk ontvangen. Daarna naar café De 
Beer, waar we gezellig wat hebben gedronken. 
Na de olympische Sperwerspelen voor de kinderen 
zijn we Grieks met elkaar gaan eten. Er stonden heer-
lijke gerechten op tafel. De afsluitende straatquiz was 
ook een succes. 
We hebben een topdag gehad en we hadden prachtig 
weer. We kijken nu al uit naar de straatdag van vol-
gend jaar.

Hans en Gerda Bouman
Martijn en Xandra Veth 

HOLTUszEILKAMPEN wINT PrIjs 
GrOTE-CLUbACTIE
De Holtuszeilkampen zijn van oorsprong ontstaan 
in de Antonius parochie van het Villapark Tongelre 
en organiseert  sinds de Tweede Wereldoorlog zeil-
kampen voor de jeugd. Was het in den beginne al-
leen voor de Tongelrese jeugd, tegenwoordig is het 
een meer nationale gebeurtenis. 
Bijna 70 jaar komen er tijdens de zomervakantie 
enkele honderden kinderen van 12 tot 18 jaar op 
het eiland “van” Pastoor Holtus.

Onlangs is er een grote club actie van Supermarkt 
Jan Linders aan de Tramstraat geweest. Daarin 
deden verschillende sportclubs mee. Maximaal 4 
clubs per supermarkt. De eerste plaats is gewon-
nen door RCE rugby club, 2e Holtuszeilkampen en 
3e studentenvereniging TU/e. In totaal is er lande-
lijk ruim EUR 228.000 opgehaald en geschonken 
aan alle prijswinnaars van alle Jan Linders super-
markten. De Holtuszeilkampen hebben een bedrag 
van EUR 979,42 geschonken gekregen (foto). Dit 
wordt dankbaar gebruikt voor nieuwe zwemvesten. 
De vorige zijn 14 jaar geleden geschonken door 
Jachthaven Beatrix Eindhoven en redelijk versle-
ten. Dus dat komt heel goed uit.

Heeft u nog kinderen tussen de 12 en 18 jaar? 
Maak ze attent op zeilen voor kinderen. Het is een 
megaleuk zwem/zeil/roei spektakel. We hebben 
een heel eiland voor onszelf ter beschikking. De 
kinderen slapen met 34 jongens in 1 slaapboot, de 
Ome Jan II. Genaamd naar de schenker van het 
eiland Jan van Hasselt. ‘s Avonds hebben we 
meestal een zeilwedstrijd en natuurlijk kampvuur. 
De kinderen krijgen les van zeer ervaren 
instructeurs in 16m2 BM. Omdat het allemaal vrij-
willigers zijn kunnen we de kosten erg laag hou-
den; EUR 210 voor een complete week incl ver-
voer/eten/zeilboot/overnachten.   Meer info vindt u 
op onze website www.holtuszeilkampen.nl 

Van oudsher zitten de eerste 2 weken jongens- en 
meisjeskampen helemaal vol. Er is nog wel plaats 
bij jongenskamp 3, van zaterdag 1 augustus tot 
zaterdag 8 augustus 2015. We stappen op in Eind-
hoven met de bus van van Gompel en worden net-
jes weer thuis gebracht. 

Peter Bouman
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• Een vertrouwd adres voor uw bril  
   of contactlenzen
• Monturen in alle prijsklassen
• Deskundig en persoonlijk advies
• Wij komen eventueel aan huis
• Gratis parkeren

Tongelresestraat 201 • 040 2445593 
www.opticienbrackel.nl 

deskundig • persoonlijk • dichtbij

                                             
                                   

Dobbel mee voor
  een GRATIS
1/2 OUDEJAARSLOT

    Koop voor 21 December uw Oudejaarslot(en)
    en maak kans op een GRATIS Oudejaarslot.
       Geen Lot gewonnen dan toch leuke attentie.

   Speel mee met ons Boulevardspel
    100 1/2 OUDEJAARSLOTEN
        voor maar € 15,00
     ALTIJD PRIJS !!!
       vol = vol

Tabaktief "RENATA"
Tongelresestraat 144
5613 DP EINDHOVEN
Tel: 040-2431843

 
 
 
 
 
Vragen over fysiotherapieverzekering in 2015? 
 
 
In december kunt u weer uw aanvullende verzekering veranderen. Onderzoek heeft aangetoond dat veel mensen dit 
jaar afzagen van een medische behandeling omdat zij deze zelf moesten betalen. Ook wij zien regelmatig afmeldingen 
omdat de verzekering de kosten niet vergoedt. Dit is namelijk lang niet altijd zo.  
 
 
 
Belangrijke vragen zijn: 

 Verwacht ik in 2015 fysiotherapeutische zorg nodig te hebben? 
 Zo ja, ben ik in dat geval voldoende verzekerd? 
 Is dat ook zo bij een chronische indicatie? 

 
 
 
Laat u goed voorlichten op  www.fysiotherapiemanders.nl of mail info@fysiotherapiemanders.nl.  
Wij staan klaar voor uw vragen! 
 
 
Fysiotherapie Manders Insulindelaan 134 5613 BT Eindhoven 040 2458078. 
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NIEUwE bEHUIzING VOOr GIErzwALUw
AAN APOLLOHUIs EN HAAGDIjK EN wOONHUIzEN VILLAPArK

De gierzwaluwen zijn al lang weer weggevlogen. Ze 
verlieten deze streek begin augustus. In onze wijk 
hadden ze in oude huizen nog nestgelegenheid onder 
dakpannen of tussen muur en daklijst. Maar u weet, 
nieuwe daken en isolatiemateriaal bieden niet zo maar 
nestelplaatsen en de huisvesting voor deze vogels in 
de broedtijd vermindert drastisch. Sinds dit jaar hangt 
echter voor hen nieuwe behuizing klaar. 

De bewoners van het Apollohuis honoreerden het ver-
zoek van de Vogelwerkgroep Villapark om aan huis 
nestkasten te bevestigen met grote bereidwilligheid 
en hartelijkheid.  Nu hangen aan de hoge witte Oost-
muur vier prachtige witte kasten, samen goed voor 
twaalf broedparen, te wachten tot de gierzwaluwen 
hun intrek nemen. Eveneens zijn er verspreid door het Villapark nog een tiental, wat kleinere kas-
ten opgehangen. 

Nu het nieuwe woon- en winkelcentum Haagdijk toegankelijk is en we onze ogen uitkijken naar de 
mooie kleuren van de balkons, de lokkende winkels, de parkeergarage in de diepte en de nieuwe 
contouren van de flats, is er iets heel leuks te vertellen over een voorziening voor gierzwaluwen 
die daar is gemaakt. Hoog in een blinde muur op het oosten, zijn een zestal uitsparingen te zien 
tussen de stenen, kleine verticale spleetjes, één steen hoog. Dat zijn toegangswegen naar achter 
de muur, in de spouwruimte dus, gelegen gierzwaluwkasten. 
Haagdijk was onmiddellijk zeer enthousiast over het voorstel van de Vogelwerkgroep Villapark, 
om gierzwaluwkasten in te bouwen in het project Haagdijk, waar dat mogelijk was. Gesteund door 
de ervaring van de Gierzwaluw-werkgroep hebben we het bouwplan bekeken en gezocht naar een 
ideale plaats: een hoge muur zonder ramen op het Oosten of Noorden. 

De toegang tot het veelvormige plaatsje waar u de nestelstenen kunt zien, ligt tussen de schoon-
heidssalon en de drankwinkel. Het plaatsje zelf wordt begrensd door de achterkant van de drank-
winkel, de winkels van de Tongelresestraat en de supermarkt. Gaat u midden op het plaatsje staan 
en richt u de blik omhoog naar de hoogste wand. Links bovenin ziet u zes donkere rechthoekjes, 
uitsparingen tussen de bakstenen. Dat zijn de toegangen tot de ruime nestelstenen daarachter. De 
gierzwaluwen kunnen mooi aanvliegen en zich met hun klauwtjes vastgrijpen aan de  drempel om 
daarna naar binnen te schuifelen. Hun kraamkamer is groot genoeg voor een paar eieren en om 
er zelf te kunnen bewegen. Huisraad heeft de gierzwaluw nauwelijks, een paar takjes of strootjes 
volstaat. Vanuit de opening in de muur laat de gierzwaluw zich vallen in glijvlucht om te fourageren, 
vliegjes en allerlei andere vliegende insecten verzamelen voor het kroost en de eigen maag. 
De gierzwaluwen zijn al lang vertrokken met hun jongen en we verwachten ze eind april weer hier. 
Laten we hopen dat ze de speciaal voor hen gemaakte behuizing ontdekken en er zich willen ves-
tigen, voor die drie maanden broedtijd dat zij in ons land zijn.

Vogelwerkgroep Villapark

 
Gemeenschapshuis De RonDe zoekt 
baRhulpen

wij zoeken vrijwilligers, parttime medewerkers of studenten 
die ’s avonds of bij evenementen in het weekend tegen vergoe-
ding onze bezoekers als barhulp gastvrij kunnen ontvangen.

voor inlichten kun je iedere werkdag bellen van 9 tot 12 uur  
t (040) 243 2584
Mailen kan ook: sgvderonde@live.nl
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We zijn een gezellige en sportieve groep senioren die elke week gymmen. We doen elke week verschil-
lende bewegingsoefeningen op muziek. Leuk en afwisselend. 
Van de deelnemers verwachten we bereidheid om er samen een gezellige les van te  maken. Aan de 
lachspieren wordt ook gewerkt! Na de les hebben we altijd even tijd om bij te kletsen.

We gymmen elke week op dinsdag van 13.45 tot 14.45 uur 
hier in centrum De Ronde.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u eens een les mee-
maken? Dan kunt u vrijblijvend en gratis een proefles bij-
wonen. Aanmelden kan via onderstaand telefoonnummer of 
e-mailadres.

Met sportieve groet van de leden van de gymgroep! 
Ik hoop u snel te zien bij één van mijn lessen,
Teddie Reurink   sport- en beweegdocente senioren(MBvO)

telefoon: 040-2521663  / e-mail: teddie.reurink@planet.nl

KOMT U OOK EEN KEEr MET ONs bEwEGEN?

MUzIEKbAND jUsT4FUN

Even voorstellen...
Muziekband Just4Fun is een populair “blaasor-
kest” uit Eindhoven. Onze uitgebreide bezetting 
(ca. 25 blazers en 6 slagwerkers) zorgt voor 
een band met veel power. De geroutineerde 
muzikanten garanderen kwaliteit. Onze “big-
band” stijl, met vooral bekende muziek uit de 
60, 70, en 80-er jaren, maakt ons orkest heel 
herkenbaar. Een indruk van het repertoire kunt 
u krijgen op onze beeld- en geluidpagina op 
internet. U kunt ons boeken voor optredens, 
ook internationaal. Informatie daarvoor vindt 
u op de contactpagina. Wilt u ons eens “live” 
bekijken raadpleeg dan eens de pagina met 
Optredens om te lezen waar we binnenkort te 
bewonderen zijn.

Hoe het is begonnen...
In november 1985 hebben zo’n 10 oud-le-
den van de befaamde “Marching en showband 
die Tambourijnen van die Stadt Eindhoven” 
de band opgericht, toen onder de naam “Die 
Tambourijnen Old Stars”. Onder leiding van 
de dirigenten Geert Dekkers, Remy Dirks, en 
Claudia Kusters is de band langzaamaan ge-
groeid en is de specifieke stijl ontwikkeld.  
Eind 2001 hebben we met z’n allen besloten om 

een andere naam aan te nemen: Just4Fun.
En in 2006 zijn we geheel zelfstandig geworden. 
De naam geeft aan waar we voor staan: mu-
zikaal plezier voor onszelf en voor het publiek 
staat voorop! De wekelijkse repetitie, onder lei-
ding van Frank Vlaskamp, is telkens weer een 
ontmoeting met vrienden, uiteraard afgesloten 
met een hapje en drankje...

De bezetting...
Om bij het “zware werk” te beginnen: met 3 sou-
saphones, 4 baritons, en 5 trombones leggen we 
een stevige basis. Onze saxgroep (1 sopraansax, 
4 altsaxen, en 1 tenorsax) zorgt voor het spe-
cifieke saxofoongeluid. De zevenkoppige trom-
petsectie maakt de sound af. Onze uitgebreide 
ritmesectie (met 2 basedrums, snaredrum, cym-
bals, high-toms en low-toms) kunnen voor het 
opzwepende ritme zorgen. Met deze volle bezet-
ting, het aansprekende repertoire, en zeker niet 
te vergeten het enthousiastme van onze leden, 
zorgen we voor een memorabel optreden.

Onze optredens...
We kunnen verschillende 
soorten optredens aan. 
Zo kunnen we een gezel-
lig concertavondje ver-
zorgen (ons repertoire is 
goed voor ruim twee uur 
muziek!), of als huisorkest een evenement op-
luisteren (zoals een carnavals-zittingsavond). 
Maar ook buiten komen we prima tot ons recht: 
op muziekfestivals, braderieen, en zeker ook 
sport- en cultuurevenementen. Een heel week-
end verzorgen doen we met gemak, in Nederland 
of elders in het buitenland, zoals bijvoorbeeld 
onze jaarlijkse bijdrage aan de Wijnfeesten in 
Wolf aan de Duitse Moezel. Neem gerust contact 
met ons op om een en ander vrijblijvend te be-
spreken.
Bekijk onze website www.just4fun-ehv.nl
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ACTUELE AGENDAPUNTEN
zondag 21 december 2014
Optreden Muziekcorps just4Fun
14.00 uur - 17.00 uur 

Zondag 4 januari 2015
KBO Antonius Nieuwjaarsreceptie
13.00 - 17.00 uur

Dinsdag 6 januari 2015
Slankclub Balans
vrije inloop
19.00 – 20.00 uur

Woensdag 7 januari 2015
Naailes Miriam Bode
19.30 - 21.30 uur

Zaterdag 10 januari 2015
Internationale dans
13.00 – 17.00 uur

Zondag 11 januari 2015
Rommelmarkt, door Jordi v.d.Steen
10.00 - 16.00 uur, entree € 1.00

Maandag 12 januari 2015
PVGE lezing
14.00 – 16.00 uur

Dinsdag 13 januari 2015
Slankclub Balans     
vrije inloop
19.00 – 20.00 uur

Woensdag 14 januari 2015
NVVH Engels Koffie uurtje
10.00 - 12.00 uur
Naailes Miriam Bode
19.30 - 21.30 uur

Donderdag 15 januari 2015
N.K.b.V. bergsport
19.30 - 21.30 uur

Zaterdag 17 januari 2015
Internationale dans 
20.00 – 23.00 uur

Dinsdag 20 januari 2015
Slankclub Balans
vrije inloop
19.00 – 20.00 uur

Woensdag 21 januari 2015
Naailes Miriam Bode
19.30 – 21.30 uur

Woensdag 28 januari 2015
Naailes Miriam Bode
19.30-21.30 uur

Donderdag 29 januari 2015
N.K.b.V. bergsport
19.30 - 21.30 uur

wELKOM IN DE rONDE
Dankzij de geweldige inzet van de verenigin-
gen, bezoekers en vrijwilligers heeft gemeen-
schapshuis ‘de ronde ’ dit jaar, ondanks moei-
lijke tijden, als vanouds gefunctioneerd.
We hebben een aantal nieuwe verenigingen 
mogen verwelkomen. Ook van onze mogelijk-
heden voor informele vergaderingen en het 
organiseren van familiefeestjes werd vaak ge-
bruik gemaakt.
Daarom hebben wij besloten voor het jaar 2015 
de tarieven voor de zaalhuur niet te verhogen.
Afhankelijk van eventuele verhoogde inkoop-
kosten, blijven ook de prijzen van de consump-
ties gelijk.

De belangstelling voor sociaal-culturele activi-
teiten blijkt nog altijd groot. Dit blijft een sti-
mulans voor de vrijwilligers, die veel uren van 
hun vrije tijd beschikbaar stellen.

Wij  zullen in 2015  de contacten met de ge-
bruikersraad intensiveren om onder andere  
verenigingen en organisaties ook tijdens het 
weekend de gelegenheid te bieden hun activi-
teiten te ontplooien.

Tenslotte wensen Bestuur, medewerkers en 
vrijwilligers van ‘de ronde’ alle lezers fijne 
feestdagen en een goede jaarwisseling.
Ook in 2015 zijn we er weer voor u!

Voor inlichtingen kunt u bellen met 040 – 243 
25 84,  vrijblijvend even binnenlopen of kijken 
op onze website: www.deronde.info.
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Toen ik bij Nel de Vet een stapel 3T’s ging 
brengen om te bezorgen, viel mijn oog op 
een rij koperen bellen op een verlaagde 
muur. Gastvrij liet Nel me haar verzameling 
tafelbellen en kerstklokken zien, die als een 
rode draad door haar leven loopt. Ze wilde er 
graag iets meer over vertellen, dus maakten 
we een afspraak voor een interview.

We bewonderen eerst haar prachtige familie-
foto’s. Nel en Jan hebben twee zonen, Twan 
en Hans, twee lieve schoondochters en drie 
kleinkinderen.

Dan vertelt Nel haar verhaal:
‘Het is allemaal begonnen aan de Kempense-
baan 35, waar we in 1965 kwamen wonen. 
Daar hadden we buiten nog een koperen 
trekbel. ’Die moeten we niet wegdoen, die is 
uit dit oude huis’ dacht ik toen. We hebben de 
bel eraf gehaald en een ereplaatsje  gegeven 
op een kastje in de gang. Bij mij is toen echt 
een belletje gaan rinkelen. Zo is het geko-
men.’

Haar verzameling is een ware lust voor het 
oog. Gerangschikt in o.a. grote glazen kast 

(KErsT)KLOKKEN EN bELLEN
EEN bIjzONDErE VErzAMELING

met verlichting  staan meer dan honderd porselei-
nen tafelbelletjes, verderop een open kastje met 
bellen, een groepje bellen op een tafeltje in de hal. 
Hoe creatief kun je zijn.

Samen met Jan reisde ze vaak naar Engeland 
en Wales, daar kochten ze de meeste bellen. Ze 
noemden zichzelf altijd ‘Engelandvaarders’. Ze 
heeft bellen met Willem Alexander, van PSV, met 
Juliana en Bernhard en uit het klokkenmuseum 
in Asten, ook uit Spanje, Portugal, Frankrijk en 
Duitsland. Familie, vrienden en kennissen brach-
ten bellen mee uit o.a. Curaçao, Jeruzalem, Tur-
kije, Istrië, Argentinië en Viëtnam.

Achter sommige bellen zit een bijzonder verhaal. 
De bel uit Cambodja bijvoorbeeld kreeg ze van de 
kapper voor wie ze de hond en de post verzorgde 
als hij daar op vakantie ging. Van zijn fooienpot 
heeft hij daar een weeshuis opgezet! 
De collectie, die inmiddels uit ca. 400 kerstklokken 
en bellen bestaat, groeit nog steeds. Vier weken 
geleden nog kreeg ze van haar jongste zoon een 
belletje uit Mallorca.
Nel, dank voor je verhaal.

Wilt u ook iets vertellen over uw bijzondere hobby 
of verzameling? Laat het ons weten.

Maria
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  Eindhoven Huiswerk 

Studiebegeleiding in buurthuis 
              De Ronde 
       Tongelresestraat 146 

 

Voor meer info: 
Telefoon:  06-18 99 42 75 
website: www.eindhovenhuiswerk.nl  
e-mail: webmail.eindhovenhuiswerk.nl 
 

SUUS Bloem & Meer is een eigentijdse 
bloemenwinkel, daarnaast heb ik een ruim 

assortiment brocante klein meubelen, 
decoratie voor huis en tuin en cadeau 

artikelen. 
 

Bezoek onze sfeervolle winkel aan de 
Tongelresestraat voor een uniek 

bloemenboeket of een leuk en origineel 
cadeautje. 

 
Openingstijden: 

Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 – 18.00 
Zaterdag 10.00 – 17.00 

 

Ontspanningsyoga 
op maandag- , woensdag- en 

donderdagavond
dinsdag- en woensdagochtend

Volg 3 kennismakingslessen voor € 27

Stress regulatie door Hartcoherentie
individueel.

Info en opgave: 
Corina van Dommelen

’t Hofke 59, 5641AJ Eindhoven
040-2840430 & 06-27055614

www.pranayogastudio.nl
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PrAKTIjK VOOr VrOUwENCOACHING
Lonneke van Houten, Coach-Counselor-Verloskundige

De levensfase waarbinnen je bedenkt dat je kinderen wilt krijgen, je wellicht zwanger wordt, een 
bevalling gaat beleven, je moeder wordt, jij en je partner ouders worden, is een fase vol ingrijpende 
gebeurtenissen. Er volgen soms meerdere life-events op elkaar die je behoorlijk uit balans kunnen  
brengen.
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.

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. Naar een psycholoog 
stappen kan voor vrouwen soms als een stap te ver voelen, maar een steuntje in de rug, wat hulp om 
je fijner te gaan voelen, je balans terug te vinden, zaken op een rij te zetten kan middels coaching een 
enorm hulpmiddel zijn. Er is mogelijkheid tot individuele consulten maar ook tot fijne bijeenkomsten 
met andere moeders onder begeleiding van de Coach.
Te denken valt aan de volgende indicaties waarbij je verdriet, verwarring, neerslachtigheid, teleurstel-
ling, onzekerheid of wat dan ook voor gevoelens ervaart waar je mee in het reine wilt komen:
- zwanger worden wil maar niet lukken - je twijfelt of je zwanger wilt worden - je hebt een miskraam 
gehad die je niet goed verwerkt krijgt - je hebt een kindje verloren - je staat voor moeilijke keuzes 
tva onderzoeken tijdens je zwangerschap of mogelijke zwangerschapsafbreking - je hebt een zware 
bevalling achter de rug - je wil je komende bevalling bewust voorbereiden - je ervaart angst voor de 
bevalling - je zwangerschap valt je zwaar, door wat dan ook - je hebt een traumatische ervaring achter 
de rug waar je last van houdt - de eerste tijd met je baby of je nieuwe gezin valt je zwaar
- je krijgt werk en moederschap moeilijk gecombineerd - je relatie staat onder druk door het nieuwe 
ouderschap - je bent onzeker over jezelf als moeder - je voelt je down sinds de geboorte van je kind
- je bent alleenstaande moeder - je bent erg jong moeder geworden - er is zoveel veranderd dat het 
lijkt alsof je jezelf kwijt bent

Zelf ben ik verloskundige, moeder, ervaringsdeskundige, coach en counselor en heb me gespeciali-
seerd in de begeleiding van vrouwen binnen deze fase. Voor meer informatie, ga naar de website: 
www.ccv-vanhouten.nl of volg de praktijk via: www.facebook.com/LonnekevanHoutenCCV. 
Contact opnemen kan via: lonnekevanhouten@gmail.com of  06-48817579

“bEwONErsINFOrMATIE VEEL TE LAAT”
Eind oktober zou de herinrichting van de Terwestenstraat afgerond zijn. Dat was tenminste hetgeen 
de bewoners te horen hadden gekregen van de gemeente.
In augustus verschenen er langs de straat aankondigingsborden over werkzaamheden in de buurt. 
Die informatie strookte niet met eerder gedane toezeggingen. Daarover heb ik direkt de wijkcoordi-
nator gemaild. Geen reactie gehad.

En dan komt er eind oktober een wijkinfo. Eindelijk. Dan zijn de al wel twee maanden aan het wer-
ken in de buurt! Meteen bleek dat de planning was omgegooid. I.p.v. deze maand eindelijk 
van de werkzaamheden verlost te zijn, lezen ze nu dat ze nog een half jaar kunnen wachten voordat 
onze straat wordt opgeknapt. Nog tot april 2015 een slecht wegdek in onze straat.

Hiermee verdien je geen schoonheidsprijs en het bevordert het vertrouwen van de burger in de ge-
meente Eindhoven ook niet echt. Als er in augustus al aan de gemeente wordt doorgegeven dat de 
informatieborden de indruk wekken dat er anders gewerkt gaat worden, en er dan twee maanden la-
ter pas een officieel bericht van de gemeente komt, wordt het tijd om de informatievoorziening aan 
de bewoners van Lakerlopen eens goed tegen het licht te houden. Zo kan het niet blijven doorgaan.

Ook de buurtinfowinkel heeft over dit onderwerp de buurt dit jaar niet geinformeerd. Wisten zelf 
natuurlijk ook weer nergens van.

Frans Van Damme
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Kanaaldijk Noord 113  •  5642 JA Eindhoven  •  040 281 35 69
info@kluijtmansnatuursteen.nl • www.kluijtmansnatuursteen.nl

In 1900 is familiebedrijf Kluijtmans begonnen 
in Eindhoven in de paardenstallen, van wat nu 
het stadspaviljoen wordt genoemd. In 1939 
neemt Harry II het bedrijf over van zijn vader. 
Het bedrijf verhuist in 1963 naar Kanaaldijk 
Noord. De vierde generatie zet op dit moment 
het bedrijf voort. 

Wij, Harry en Jet, leiden nu het bedrijf. Hiermee 
wordt de traditie voortgezet. 

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

& traditie

0,7L:
van € 34,95

voor

€ 31,95

In luxe
geschenk-
verpakking 

met twee 
glazen.

Meer voordeel vindt u op: W W W . D E B O T T E L D R A N K E N . N L

 

Rood of wit,

doos 6 stuks:

€ 28,75

Mas Ekun:

5 + 1
GRATIS

Prettige feestdagen!
Bij inlevering

van deze bon: 

€ 2,50
kassakorting

 per fles* 

* VOORWAARDEN:
-  Kassakorting geldt op elke  

0,7L fles op deze pagina 
afgebeeld. (Piper-Heidsieck  
en Mas Ekun uitgezonderd)

-  Met max. van € 2,50 per fles.
- Geldig: 15 t/m 31 dec. ‘14.
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een adverteerder in ‘the spotlights’

KEUrsLAGErIj jAN VAN DEr HEIjDEN
bEwUsT AMbACHTELIjK

Lang geleden kwam hij al als leerling in de slagerij van Ben 
Dalm. Nu zwaait Jan van der Heijden zelf de scepter over de 
slagerij aan de Tongelresestraat. Het is zijn tweede eigen 
slagerij. Sinds een paar jaar is ook zus Maartje betrokken; zij 
kookt alle huisgemaakte gerechten en bezorgt ze ook thuis. 
Dat doet ze met liefde. “Koken is mijn passie”, aldus de voor-
malige restaurantkok. Maar ook het contact met de klanten 
doet haar goed. Bij veel mensen komt ze al jaren aan huis.

Ze groeiden op in Aalst, boven de slagerij van hun ouders. 
Moeder stamde uit de Zwarthoed-familie, bekend van de vis-
handel. Opa van vaderskant runde ook een slagerij. Het sla-
gersvak kregen ze dan ook  van huis uit mee. Toch startte 
Jan eerst op de ambachtsschool om daar de opleiding tot 
schilder te volgen. Vader had hem aansluitend -en zonder 
overleg- al aangemeld bij de slagersvakschool, in de hoop 
dat Jan later de slagerij zou kunnen overnemen. 

Ook Maartje volgde een ander pad dan ze eerst gedacht had. Verpakkingen ontwerpen, dat was haar 
droom. Maar ook voor haar had vader een andere carrière bedacht: kok worden. En daar is ze nu heel 
blij mee. 

In de winkel worden Maartje en Jan bijgestaan door een team van medewerkers, waarvan een aantal 
al heel lang in dienst is.
Alles wordt ambachtelijk gemaakt. Vleeswaren, maaltijden, salades, soepen. Het zijn eerlijke produc-
ten, waaraan geen chemische conserveringsmiddelen worden toegevoegd. Trots zijn ze op de enorme 
oven, waarin van alles wordt gekookt, gebraden of gerookt. Ook de meermaals bekroonde rookworst 
wordt erin bereid. De oven werkt met wrijvingsrook, zodat het vlees wel een lekkere rooksmaak krijgt, 
maar zonder de schadelijke stoffen van verbrandingsrook.
Alleen de vissalades maken ze niet zelf, die komen van Zwarthoed. Eigenlijk een exclusief product voor 
in de vishandel van Zwarthoed, maar vanwege de familiebanden mogen Jan en Maartje ze ook in hun 
slagerij verkopen.

Inkopen doen ze heel bewust . “Alleen het allerbeste halen we in huis”, aldus Maartje. En dan hebben ze 
het niet alleen over de smaak, maar ook over dierenwelzijn. Zo verkopen ze als een van de weinigen in 
de regio alleen Livar-varkensvlees, afkomstig van kleinschalige boerderijen in Limburg, waar de dieren 
kunnen leven zoals het hoort. Het Limburgs Kloostervarken, mèt krulstaartje, leeft er  in ruime stal-
len op stro en met een uitloop naar buiten in de modder. “Op afspraak kun je er gaan kijken, prachtig 
om te zien hoe de dieren daar leven,” zegt Jan. Ook bij de inkoop van kip letten ze op dierenwelzijn. 
Rundvlees kopen ze alleen van vrouwelijke dieren, omdat daarvan het vlees van nature veel malser is. 

Jan en Maartje zijn trots op hun winkel en willen een eerlijk en goed product verkopen. Een ‘vermalser’ 
waarin het vlees machinaal malser wordt gemaakt, zul je in hun slagerij niet vinden. Tumblen (water 
aan het vlees toevoegen alleen om het gewicht te verhogen, red.) is gemeengoed bij supermarktvlees.  
Bij het bakken verdampt het water en lijkt het vlees te krimpen. Bij Van der Heijden is het uit den boze. 

Gevraagd naar hun favoriete producten moeten ze even nadenken. Nu in de winter denkt Maartje 
daarbij aan de huisgemaakte erwtensoep en aan de spruitjesstamppot met zongedroogde tomaatjes 
en tijm.
Jan vertelt over de ‘Smulsteen’ die ze sinds kort in het assortiment hebben. De met vlees en groente 
gevulde steen wordt op authentieke Bulgaarse wijze gegaard, in een klein half uurtje in de oven. Door 
de bijgeleverde houder kan de steen op tafel gepresenteerd worden: een complete en sfeervolle verse 
maaltijd voor twee personen. Een prima alternatief voor gourmetten. 

Er viel eigenlijk nog heel veel te vertellen, maar na een klein uurtje verlaten we het pand, want er moe-
ten nog 65 kilo spareribs worden klaargemaakt en de ‘bezorgklanten’ wachten op Maartje…



maandvan
de

prijzen 

Ook dit jaar hebben de ondernemers 
van de Tongelresestraat weer tal van 
prijzen beschikbaar gesteld:

Tabaktief ‘renata’
Tongelresestraat 144
2 x 1/5 XL staatslot

sUUs bloem en meer
Tongelresestraat 158
2 een boeket van € 20.—

Peters ’Kookpot
Tongelresestraat 158 
o.d.h.
een maaltijd naar keuze

Opticien brackel
Tongelresestraat 201
een loep

rijwiel Cash en Carry
Tongelresestraat 250
een fietstas

Yasar Market
Tongelresestrat 256
cadeaubon van € 20.--

Keurslagerij jan van 
der Heijden
Tongelresestraat 258
cadeaubon van € 10.—

Vershuis Tongelre
Tongelresestraat 260
cadeaubon van € 10.—

AKwI sport
Tongelresestraat 266
een voetbal

ETOs
Tongelresestraat 266b
een verwenpakket

Haarmode ’t Kappertje
Tongelresestraat 268a
shampoo en conditioner

Vishandel sluijter
Tongelresestraat 270
cadeaubon van € 10.—

’t bloemenpunt
Tongelresestraat 272
plantenbakje

bakker Godfried de 
Vocht
Tongelresestraat 274
een vlaai naar keuze

Primera
Tongelresestraat 276
een horloge

Hanedan
Tongelresestraat 278
cadeaubon van € 10.—

schoenmakerij Tongelre
Klein Tongelrepad 2
een boodschappentas

beauty Masters
Klein Tongelrepad 9
leuk beauty-product

Houwens Vlaai
Insulindelaan 126
een vlaai naar keuze

johan Laurens
Vuurwerk-feestartikelen
Goorstraat 35 – 37
cadeaubon van € 10.—Voor een goed advies 

en een ruim assortiment:

Tongelresestraat 266B 

Dè drogist met een 
persoonlijk tintje

 
 
 
 
 
 
 
 
                      Energie, in balans en levenslust 
 
         Ademtraining, Hartcoherentie, 
         TRE trauma/stress oplossende oefeningen, 
         KISS Meditaties, individuele sessies en groepstrainingen. 
         Lees ook onze blogs.  
         Zie StressMaster.nl of bel 06-22330650 / 06-27611022 
 

Keurslagerij 
jan van der Heijden

Voor de feestdagen:
Gourmet, fondue, smulsteen

al het wild en gevogelte
gevulde kalkoen

Livar varkensvlees
Vrouwelijk belgisch witblauw rundvlees

black angus runderhaas
scharrelkip uit Nederland

bestel tijdig!

En met onze bezorgdienst is al dat lekkers 
thuis bezorgen geen probleem.

Keurslagerij Jan van der Heijden
Vlees zoals het hoort te smaken

Tongelresestraat 258  T 040-2962010
www.vanderheijden.keurslager.nl

In deze tijd is het een risico te 
kiezen voor de beste kwaliteit. 
Toch willen wij niets anders 
verkopen. 



3t magazine | 21

Decemberpuzzel
Voor het oplossen van de puzzel plaatst u alle woorden verticaal, horizontaal of diagonaal in het 
diagram. Deze woorden streept u dan door. Er blijven dan enkele letters over. 
Deze letters vormen samen een woord of zin. 

door Jeroen van Eyk

Kans maken op de prijs van de maand?  
Stuur dan uw oplossing met uw naam en adres voor 16 januari 2015 naar: 
redactie.3t.magazine@on.nl of 3T-Magazine, Kievitlaan 11, 5613 BJ Eindhoven.

De oplossing van onze vorige prijspuzzel was: WINTERDAG. De prijswinnaars van een waardebon 
van LEGOhuis.nl zijn Date en Esther Rentema-Bosch en Michiel Kamp. Gefeliciteerd!

D R A A L E D N A W A N D K L E E D

K O F F I E H R G A D N A A M A P D

M E D E P L I U A V E G A A R A E L

L G N O R E T A K M P R E V L I Z E

W I T I S U B O T U A V T I T E A E

U U R W E R K A S L E S N A S N T B

A T A I L L A H S N Y G A O K S A N

Q G E E O G P O R O R R O R E B S E

U E S K T B A S G E T R E E B U I R

A I R E H H E H I S N W F I N U M R

R L A N C S U S K R R O T T E R T E

I V A O O R J N T U A M O L D T S T

U S K T T E I I U T E M A F N T R S

M E T V S V O V A T M N B E O O E E

S E U H T O R A A A D E M O H L K E

R U U E E E M A E I S E H O C N Y L

R I I U I E L E N E N S C H A A K X

G R A S F I U D I E H J I R V S J I

AAG
AAIEN
AQUARIUM
AUTOBUS
AUTOPED
AVEGAAR
BABBITMETAAL
BUURT
CHAOS
COKES
COHIE

COMMA
DRAMA'S
DODO
DUIF
ELAND
EVEN
FEEST
FEL
FIETSTOCHT
GRAS
HONDEN

HUIG
IJSVRIJ
JACOBMARISPLEIN
KAARS
KATER
KERSTMIS
KLOK
KOFFIE
LEES
LENEN
MAANDAG

MAAT
MEDE
NEMEN
NOK
OOIT
OTTER
PALING
PUSH
QUA
REISJES
RIETVINK-

STRAAT
ROOS
SCHAAK
SIERVUURWERK
STERRENBEELD
THEE
UIL
UURWERK
VLIEGTUIG
VRIJHEID
VUUR

WANDELAAR
WANDKLEED
WIEKEN
WIT
XYLOFOON
YOGHURT
ZILVER
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Godfried de Vocht
Dé Spelt & Desem Bakker

van Eindhoven

Voordeelbon
Tegen inlevering 
van deze bon
Spelt of Desembrood voor

Geldig de hele maand mei

€1,-
De Echte Bakker

Godfried de Vocht

Tongelresestraat 274, tel (040) 243 92 28, Eindhoven
Den Hof 82, tel (040) 221 22 80, Aalst/Waalre

Ook exclusief verkrijgbaar bij 
Kaatje Jans, Korianderstraat 6, Eindhoven✂

van Eindhoven

Groot assortiment 
Spelt producten

Desembrood ieder uur
vers uit de oven, rijk van smaak

De Echte Bakker
Godfried de Vocht

Tongelresestraat 274, tel (040) 243 92 28, Eindhoven
Den Hof 82, tel (040) 221 22 80, Aalst/Waalre

Voordeelbon

vers uit de oven, rijk van smaak

Voordeelbon
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Ja, het is nu toch wel wat 
kouder buiten, je zou bijna 
vergeten hoe dat ook alweer 
was. Wel iets waar we lang op 
wachten, dat wel, maar daar 
zijn wel meer zaken die 
daaronder vallen, zoals 
bijvoorbeeld de besluiten die 
van bovenaf voor en over ons 

genomen worden en toch niets of weinig goeds 
voorspellen. Er wordt wel vaak veel gezegd, maar veel 
minder gedaan. Voor hen die er veel van verwachten 
en zo hun hoop in rook zien opgaan, valt dat niet mee. 
Toch is vertrouwen wel iets goeds en een heel 
belangrijke bouwsteen om ons houvast te geven, denk 
ik toch in alle bescheidenheid. 
 
Het zou mooi zijn als we het vaker met elkaar eens 
zouden zijn. Zeker over van die belangrijke zaken. 
Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel, want 
oh, de feestdagen staan weer voor de deur hè. Dat 
zijn steeds weer van die echte hoogtepunten van het 
jaar. Hier komt behalve veel leuks en lekkers ook veel  
saamhorigheid bij kijken. Dat hebben we nodig en ik 
weet dat geluk vaak in heel kleine dingen kan zitten, 
dingen ook, die je levenslang kunnen bijblijven. 
Oh ja, het gaat weer iets goeds en moois worden dit 
jaar, dat is zeker. Wel als je voor je gevoel gedaan 
hebt wat je kunt dan, hè. Het lieve leven gaat door, 
wat er ook gebeurt, maar soms komen leed en groot 
verdriet ook  wel eens wat heel dichtbij, en kan het wel 
eens heel zwaar worden als je een dierbare verliest of 
een naar bericht moet verwerken, dat ingrijpend is in 
je leven. Maar je staat ook weer op en vindt een 
hernieuwde kracht, die van boven komt en weer 
goede hoop brengt.  
Oh, wat worden we weer serieus vandaag he, maar 
hulp en goede zorg is een goede zaak en is nodig al 
kan er nog zoveel te doen zijn over die euro  in al die 
landen en tussen al die hogere leiders. Leven en 
samenleven zijn toch heel belangrijke dingen, euro of 
geen euro toch? 
Er ligt zoveel besloten in de goede Kerstgedachte,  
een begin, een lied, een helpende hand, een hart vol 
begrip.Het betekent zoveel en ja, ik ben ook wel 
serieus bezig en ik vind ook dat we gerust volop 
mogen genieten van al het goede en mooie dat we 
tegenkomen. Een echte lach kan al zoveel goed doen, 
dat weten we maar al te goed. 
En met dit allemaal als insteek ga ik vol vertrouwen 
het nieuwe jaar en ook het lieve leven tegemoet. Ik 
wens ons allemaal het allerbeste toe en vertrouw erop 
dat we het gaan maken samen. Oké? 
Groetjes van mij , hè.                                         Trudy 

 
 
  

Trudy 

 

Trudy Voorbij 

Poëzie  
 

Een nieuwe dag, een leven, 
Uitgespreide vleugels in de schaduw van de zon, 

In staat om er het beste aan te geven. 
Met de ijdele wens dat een mens ook vliegen kon. 

Zo van deze wereld, van hier naar daar, 
Gewoon maar met de vogels mee. 
Liefst met vlag en wimpel slagen, 
Komt ook nog een volgend jaar. 

Soms lijkt het wat op dubbele dagen. 
Drijvend op een bladstille zee, 

O het scheelde net iets meer dan een haar.  
Trudy 

 
Er bestaan zoveel soorten krachten, 

Dat heeft niet steeds met vuist of gezag te maken, 
Met veel meer dan je misschien zou verwachten. 

Moeilijk ook wel om de kern ervan te raken. 
De geest die over het lichaam heerst daarbij, 

Ongekend zo diep in het hart verborgen, 
Soms komen ze op het juiste moment vrij. 
Hier met een lach of daar met een traan op 

zekere morgen.  
Trudy 

Papart
raatje

door Trudy Voorbij

Gedichten
Jeroen van EykTrudy Voorbij 

HALLO.  Daar ben ik weer heel eventjes om even een paar woordjes te zeggen al 
bijna aan ‘t eind van dit toch zo best bewogen jaar zeg maar.
Oh ja ’t wordt al een beetje kouder, het lijkt al een tikje December. Nou lag ik zo’n 
beetje vier weken thuis te zieken, ja gelukkig niet steeds op bed, overdag wel op 
de bank dus, maar toch niet leuk hoor, maar zo voor het eerst weer naar buiten 
valt ook niet mee, weet ik nu, echt even wennen dus zo’n eerste keer. Gelukkig heb 
ik een uitstekende boodschapster, mijn dochter is degene die alles doet wat nodig 
is, nou ja een beetje rust voor ons zo nu en dan is goed voor ons dus. Zeker nu we 
al best  dicht bij de feestdagen komen zeg maar. Je ziet al heel vroeg van alles verschijnen in sommi-
ge winkels, al is ’t maar op de achtergrond, maar och het is ook wel weer een prettige gedachte en ’t 
brengt ook weer wat bewustzijn naar boven, zelfs al staat er nog geen boom of verdere versieringen.
Eerlijk gezegd kijk ik daar ook wel weer naar uit hoor, zeker als ik zo naar die kleine snoetjes kijk, ik 
vind dit toch welhaast de mooiste ervaring die je kunt hebben, een mooie ervaring, al ben ik nou niet 
even iemand waar je zo maar ’n loopje mee kunt nemen.
Wel houd ik van mooie momenten en van sommige oude gewoonten dus. Alleen niet alsof ’t spettert 
en dat heeft niets met gevoel of wat dan ook te maken.
Het is toch echt wel de bedoeling dat we ons verbonden voelen. Laten we er in elk geval voor zorgen 
dat we er iets goeds en zeker iets onvergetelijks van zullen maken.
Groetjes van mij en tot de volgende keer maar hè ?                                                     Bye, Trudy

Een woordje hier, ’n glimlach daar,
Dat brengt je vaak toch dichterbij,

Al zitten we wellicht vele kilometers uit elkaar,
Toch voel ik je dicht bij mij.

Dat was al lang geleden nou, ’t telt ook voor vandaag,
Want ik heb leren wachten,

Als een ander antwoord op ‘n vraag.
          Maak een eind aan vele gedachten.

Lichtjes aan, dat staat zo fijn, 
Fladderend als een vogeltje op reis

Wat is zo’n wereld dan toch klein
Voel me ook vaak reuze wijs.

Geloven en vasthouden wel even,
Dat vraagt om een nieuwe dag, 

Houden van ’t hele leven,
Liefst zo lang ’t wezen mag.

Het nieuwe jaar komt

De dagen worden korter
Drukke feestdagen komen
Ieder zoekt het geluk
Vele komen te samen

Een ieder zoekt een plek
De plannen worden gemaakt
De een gaat op wintersport
De ander blijft liever thuis

De tijd vliegt om
Vele verzuchten
Maar er is tijd
We nemen even een pauze

De minuten tikken weg
De secondes tellen we hardop af
Een toast voor een mooi nieuw jaar
Een knal het regent rood groen geel.
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vertentie stressmaster 

 

                                               
Heb jij, of iemand uit je omgeving, wel eens last van stress? Zoals prikkelbaar, kort lontje of 
futloos. Misschien fysieke klachten zoals hoge bloeddruk of nek- schouderpijn. Psychische 
problemen als nagelbijten of altijd alles maar uitstellen. 
 
Wij leren je hoe je stress om kunt buigen naar energie; 
Wij leren je voelen wat in balans zijn is en je ontdekt de bron van levenslust. 

 
Is dat te leren? Jazeker, en hiermee kun je klachten voorkomen en sommige bestaande klachten 
zelfs minderen. 
 
Kom naar de StressLes(s), een mini-les in het herkennen en minderen van stress. 
De Stressles(s) is een interactieve workshop! Je leert iets, je doet dingen en er wordt gelachen. 
Gun jezelf deze StressLes(s) en ontvang een nuttig “stress-presentje” wat je steeds weer kunt 
gebruiken! 
Prijs; € 15,00 
 
 
Voor exacte locatie, data en tijdstip kijk op; 
 www.stressmaster.nl        of bel  06-22330650 / 06-27611022 

 
 


