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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 
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31 augustus 2012 17 september 
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23 november 2012 10 december 2012 
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Als we dit schrijven zit er een kansje op winter in de lucht...
We beginnen te dromen over een Elfstedentocht, zeker nu de inschrijvingsvoorwaarden zijn ver-
ruimd.  Helaas blijft het voorlopig nog vriezen én dooien...

Op de eerste plaats willen wij alle gulle gevers aan onze sponsoractie hartelijk danken voor hun 
bijdrage. We mochten het mooie bedrag van bijna 1200 euro ontvangen. We zijn heel blij met de 
waardering die hiervan uitgaat. Dank ook aan alle lezers die een bijdrage leverden in de vorm van 
mooie foto’s, leuke verhalen en goede ideeën. Wij blijven op u rekenen.

Ook 2015 belooft weer een interessant jaar te worden voor Lakerlopen en Villapark. We kijken uit 
naar de beplanting van de Parklaan, de herinrichting van het Mignotveld, de wijkvernieuwing in 
Lakerlopen en de bouwplannen rond ‘De Reiger’ en het NRE terrein.

Op 18 januari organiseerde de Buurtvereniging Villapark onder het motto ‘Vreemde Vogels’ een  
hartverwarmend ‘n Goei Begin’ in de Effenaar. Het was een feest van ontmoeting voor jong en 
oud. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het Stadsdeelteam Tongelre op 29 januari 2015 in gemeen-
schapshuis de Ronde werd het buurtcontract voor Lakerlopen ondertekend.

De echte carnavalsvierders zijn al maanden bezig met de voorbereidingen voor dit jaarlijkse fes-
tijn.
Op zaterdag 14 februari vertrekt de optocht vanaf het station. Nadat de burgemeester de sleutels 
van de stad heeft overhandigd zal de Stadsprins met zijn Raad van Elf de scepter zwaaien over 
het ‘Lampegat’. We wensen iedereen veel plezier.

Trees en Maria
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EEN GOEI BEGIN
Het was echt een goei begin, op zondag 18 januari. 
De Effenaar zat stampensvol buurtbewoners die het jaar 
goed wilden beginnen. De buurtborrel, georganiseerd door 
buurtvereniging Villapark was dan ook een groot succes. 

Muziek van de buurt-DJ, knutselen voor kinderen, of bijpra-
ten aan de bar. Er was voor elk wat wils. 
Bedankt ‘vreemde vogels’ van de organisatie!

foto’s Willum Cornelissen

vreemde 
vogels

een 
goei 

begin 
2015

‘ ‘ 

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

vers voor u gebakken
kibbeling van kabeljauwfilet

lekkerbekken van kabeljauwfilet

gemakkelijk voor thuis 
eenpersoons menubak

kibbeling met friet
of

lekkerbek met friet

 
 
 

Service Apotheek Haagdijk 
                               Tongelresestraat 205  5613 DG Eindhoven 
 
 

Veel plezier met CARNAVAL 
Daarna zien wij u wel weer 

voor een goed advies 
tegen uw: 

 
KATER 

HOOFDPIJN 
KOORTSLIP 

VERKOUDHEID 
BLAUWE PLEKKEN 

 
 
 
 

Spelt werd al eeuwen voor Christus 
verbouwd en was jarenlang een zeer 
algemeen gebruikte voedingsbron.

 Waarom bevelen wij speltbrood aan?

Uit de graansoort spelt worden veel 
vitaminen en mineralen gehaald

plus het lichaam verwerkt 
het product sneller.

Spelt is zeer goed voor je 
bloedsuikerspiegel en na een paar 

sneetjes zul je een flinke 
tijd geen hongergevoel hebben,omdat 

speltbrood een zeer licht 
verteerbaar voedingsmiddel is.

 Wij ijveren voor goede smaak 
en volwaardige voeding 

door middel van  goudeerlijke 
ingrediënten en puur bakmanschap: 

Slow Baking in de ware zin 
van het woord.
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BOMEN AAN DE PARKLAAN 
VERSLAG VAN DE WERKGROEP

De Parklaan ligt er netjes bij met zijn rode straatstenen en flankerende fietsstroken. De dieper 
onder het oppervlak gelegen rioolbuizen kunnen de watermassa’s van de overvloedige regen van 
deze winter goed  verstouwen. Het is winter. De temperaturen bewegen zich rond het vriespunt. 
De bomen zijn kaal. De keet van de aannemer en de omgevende hekken, stapels en zandhopen 
zijn weg. Het Mignotveldje ligt er nog geschonden bij. 

De plantvakken onder de bomen en tussen de trottoirs en de rijweg zien er zwart en modderig 
uit, plaatselijk dicht gereden door het geweld van zware wagens. De bandensporen verraden dat 
de bestuurders geen ontzag hadden voor de klaargemaakte en verrijkte grond.

Het conceptbeplantingsplan voor de plantvakken is een maand oud en wordt met inbreng van 
de werkgroep bomen Parklaan van het Villapark en anderen nog bijgeschaafd. Het definitieve 
beplantingsplan komt er aan. 

Zodra het weer het toelaat en de grond er klaar voor is zal begonnen worden met planten van 
bomen en poten van vaste planten. We zijn nieuwsgierig en ook een beetje beducht voor tegen-
vallers. Hoe hebben de oude platanen al het geweld van het afgelopen jaar rond hun wortels 
doorstaan? Wat voor zomer krijgen we? Voldoende zon? Voldoende regen? 

Als bewoners van de Parklaan en omringende straten willen wij bijdragen aan het slagen van dit 
sluitstuk van de renovatie Parklaan. De eerste maanden is de aanplant immers uiterst kwetsbaar. 
Welke gevaren bedreigen nu de jonge aanplant?

De auto- en huizenbezitters letten bij het wegrijden van huis op het al dan niet vrij zijn van de 
weg en merken vaak niet dat bij het de weg op draaien de achterwielen over de berm rijden. 
Daar kunnen we als bewoners iets aan doen. Als bestelauto’s of vrachtwagens niet zo snel een 
parkeerhaven kunnen vinden en de wagen even  in de kant zetten, dan is dat incidenteel moeilijk 
te voorkomen. Het is echter een goed idee bij een verbouwing of een afgesproken werk de aan-
nemer tevoren te vragen op te letten met parkeren en in- en uitrijden. 

En dan zijn er de honden die de rulle grond als een uitnodiging zien. Deze dierbare beestjes la-
ten tussen de plantjes niet alleen kapot gekrabde wortels achter maar ook te hoge concentraties 
mest, zij het vast dan wel vloeibaar. Een goede hond luistert naar zijn baas en een goede baas 
neemt een plastic zakje mee en meer zullen we er niet over zeggen.

Het is verder nog afwachten welke maatregelen de gemeente gaat nemen om de aanplant te be-
schermen. Als bewoners van het Villapark dragen wij vast en zeker een steentje bij.
        
          Liesbeth Mijs

 
 

cursussen voor beginners en gevorderden 
start 1e week februari 

 
BEELDHOUWEN in STEEN 

 
onder begeleiding van Caroline Teesing 

www.carolineteesing.com    tel: 06 14701160 
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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 

 

 

              zoekt vrijwilligers

Wie zijn wij? Lunetzorg is een organisatie voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. Lunetzorg is groot en zit op verschillende locaties. Wij zijn een woongroep 
die bestaat uit tien ouderwordende cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking en wonen in Tongelre op de Wouwermanstraat.

Wat zoeken wij? Wij zoeken iemand die het leuk vindt activiteiten te ondernemen met een aantal van 
ons of individueel. Wij zoeken iemand die het leuk vindt om wat te gaan drinken, 
te wandelen, naar de winkels te gaan of ergens een hapje te eten etc. Ben je 
enthousiast en behulpzaam? Natuurlijk mag je dan altijd een keer langs komen op 
de koffie om eens bij ons te komen kijken. Spreekt het je aan? Zien we je graag terug!

Uren Wij zouden het leuk vinden als je 1 of 2 keer in de maand langs zou komen wanneer 
het jou uitkomt, dit zou je kunnen overleggen met één van onze begeleiders.

Aanvullende informatie Wij zijn tien cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Onze groep 
is erg gevarieerd. Wij vinden het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en daar 
leuke activiteiten mee te doen. 

Informatie over de vacature Hebben wij je interesse gewekt? Dan horen we graag iets van je! Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met één van onze begeleiders die op dat moment 
in dienst is. Je kunt bellen naar:  06-46243811
Adres: Wouwermanstraat 6-8
5613 KZ Eindhoven

 
Gemeenschapshuis De RonDe zoekt 
baRhulpen

wij zoeken vrijwilligers, parttime medewerkers of 
studenten die ’s avonds of bij evenementen in het 
weekend tegen vergoeding 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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KOM KENNISMAKEN MET ...
Het AG organiseert een lezing in het kader 
van de reeks Kom kennismaken met …
 
Zaterdag 28 februari 2015, 
17.00-19.00 uur (zaal open 16.15 uur)
Parklaan 93 Eindhoven.
 
Entree: € 8;  AG-leden, jongeren tot 21 
jaar en studenten gratis. 
Aanmelden: www.acadgen.nl 
 
Prof. dr. H.W. (Hans) Renders over het 
genre biografie onder de titel Oude levens, 
nieuwe kwesties. 
Prof. Renders is hoogleraar Geschiedenis 
en Theorie van de Biografie. Hij is directeur 
van het Biografie Instituut in Groningen 
en jurylid van de Erik Hazelhoff Roelfzema 
Biografieprijs.

Tongel
over din

MUZIEKBAND JUST4FUN 
Allereerst een kleine introductie.
Just4fun is een muziekband uit 
Eindhoven. De club is ontstaan in 
1985. Een aantal leden van de mar-
ching en showband Die Tambourij-
nen van die stadt Eyndhoven wilden 
het wat rustiger aan gaan doen. 
Daarom werd die Tambourijnen Old 
Stars opgericht. Na een aantal jaren is de naam ver-
anderd in Just4Fun.
De band bestaat uit ongeveer 35 muzikanten die 
elke woensdag repeteren. Er is een gevarieerd re-
pertoire bestaande uit jaren 60/70/80/90 muziek, 
maar ook recente hits als Happy worden met veel 
enthousiasme ingestudeerd. De band staat onder 
leiding van Kevin Hagen.
Op 21 december hebben de leden van Just4Fun 
alsmede onze vrienden kennis gemaakt met onze 
nieuwe thuishaven De Ronde. Het was een gezel-
lige middag en we hopen dit in 2015 nogmaals te 
organiseren zodat meer mensen uit de wijk kennis 
kunnen maken met onze band.
Wij hopen op een fijne samenwerking met de an-
dere verenigingen en het bestuur van de Ronde.

We kunnen verschillende soorten optredens aan. Zo 
kunnen we een gezellig concertavondje verzorgen 
(ons repertoire is goed voor ruim twee uur muziek) 
of als huisorkest een evenement opluisteren, bij-
voorbeeld een carnavals-zittingavond. Ook buiten 
komen we prima tot ons recht, op muziekfestivals, 
braderieëen en zeker ook op sport- en cultuureve-
nementen.

Een heel weekend verzorgen doen we met gemak, 
in Nederland of in het buitenland, zoals bijvoor-
beeld onze jaarlijkse bijdrage aan de Wijnfeesten in 
Wolf aan de Duitse Moezel, maar ook optredens in 
Luxemburg en Engeland.

Neem berust contact met ons op om een en ander 
vrijblijvend te bespreken.

Voor boekingen kunt u contact opnemen met de vol-
gende personen:
Ellen Smulders: 06-33803832
Hans Baars  : 06-11357876

Wij wensen iedereen een muzikaal 2015 toe! 
Just4Fun 

PAROCHIEBERICHTEN
Diensten in Tongelre
St.Martinus Zondag om 9.30 uur
Berckelhof 1ste en 3de zaterdag van de 
        maand om  19.00 uur
bijzondere diensten:
St.Martinus: 
Aswoensdag 18 februari 2015, 19.00 uur 

Openingstijden KWC Tongelre,
naast de Martinuskerk: maandag, dinsdag en 
vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
Iedereen is welkom.
Op dinsdag- en vrijdagochtend is Kapelaan 
P. Geelen aanwezig.
Elke derde zondag van de maand is het KWC 
geopend om elkaar tijdens de koffie te ont-
moeten.

Aktie Kerk Balans is gestart. Met uw jaar-
lijkse bijdrage helpt u mee ons kerkgebouw te 
onderhouden en te behouden. 

FAMILIEBERICHTEN
Overleden:
Net van den Akker-Voets, 95 jaar
Corrie van der Horst- van Cuijk, 94 jaar

DAFMUSEUM: MUSEUMKAART
Sinds 1 januari kunt u met een museumkaart 
gratis het Daf-museum aan de Tongelrese-
straat bezoeken. Het museum is een bezoek 
meer dan waard. 
In ons volgende nummer een uitgebreid artikel 
over het museum en zijn collectie.
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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

                                             
                                   

 
 

 
*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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foto’s: Arno van der Linden

kijk
in de  

wijk

sneeuw poortgebouw Bosboomstraat gezien 
vanaf de Jan Steenstraat

Rabobank Jeroen Boschlaan gesloten per 31-12-2014

nieuwbouw Tongelreplein bijna klaar

school Reigerlaan 100 jaar

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 
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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

                                             
                                   

    

Manders Fysiotherapie per 1 januari 2015 onderdeel van de B-Fysic groep.

Per 1 januari 2015 is Manders Fysiotherapie samen gegaan met B-Fysic.

B-Fysic is de grootste praktijk voor Fysiotherapie en Ergotherapie in de regio.

De laatste jaren volgen de veranderingen in de zorg elkaar snel op. Om daar adequaat op te kunnen 
blijven reageren hebben Maarten en Antoinette Manders de krachten gebundeld met Frank 
Beelen (B-Fysic). Door deze samenwerking kan Manders Fysiotherapie vanaf  1 januari 2015 alle  
fysiotherapeutische diensten plus ergotherapie aanbieden.

Fysiotherapie Manders en B-Fysic staan bekend als toonaangevende praktijken op het gebied van 
fysiotherapie. Beide eigenaren en hun medewerkers zetten zich al jaren in voor verbetering van de 
kwaliteit en doelmatigheid van de fysiotherapeutische zorg in de regio. 

Al meer dan  10 jaar spelen beide praktijken een belangrijke rol in de eerste lijns zorgvernieuwing in 
Zuid-Oost Brabant. Dit doen zij in nauwe samenwerking met organisaties van huisartsen, medisch 
specialisten, psychologen, zorgverzekeraars en patiënten. Deze voortrekkers rol willen we met de nieuwe 
organisatie graag voortzetten.

Voor u als klant betekent dit dat u voor nog meer diensten bij ons terecht kunt. Dat u er vanuit kunt gaan 
dat wij continue blijven werken aan verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en daarbij 
openstaan voor uw wensen en ideeën. 

ALTIJD PRIJS MET BOULEVARDSPEL 
Meedoen met 100 loten voor maar € 3,50

Een Boulevardspel bestaat per trekking uit 100 
1/5 loten. Samen met anderen kunt u meespelen 
met een boulevard.

U koopt 1 of meerdere aandelen. Per aandeel 
heeft u recht op 1/100 deel van het totaal 
gewonnen prijzengeld van 1/5 loten.    Vol = Vol

U HEEFT ALTIJD PRIJS !!! 
Gegarandeerde prijs = € 1,16 per lot

ALLEEN BIJ: Tabaktief “RENATA”                       
Tongelresestraat 144 
5613 DP Eindhoven 

Dè Prijzenwinkel van Eindhoven
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Tongelresestr. 146  T 243 25 84 www.deronde.info
Ronde

deDE RONDE INFORMATIEF
Bij het begin  van 2015 wensen wij de verenigin-
gen en bezoekers van ons gemeenschapshuis een 
voorspoedig, gezond en gelukkig nieuwjaar toe.
Een groot aantal wijkbewoners heeft gehoor gege-
ven aan de wens om in de vorm van burgerpartici-
patie een bijdrage te leveren aan de beeldvorming 
van de bouwkundige projecten die in het kader 
van de wijkvernieuwing zijn ontwikkeld.
Na “een goei begin” in de Effenaar en de infor-
matie avond van Salto Reigerlaan is nu het pad 
geëffend voor de bouwfase van het spilcentrum 
en NRE-Picus.
Wij hopen dan ook dat de nieuwjaarsbijeenkomst 
van het stadsdeelteam een goed vervolg mag krij-
gen bij de realisatie van de projecten en de uit-
voering van het nieuwe buurtcontract voor Laker-
lopen.
Om u on-line te kunnen informeren over de vele 
sociaal-culturele activiteiten in de  Ronde wordt 
momenteel gewerkt aan een nieuwe versie van de 
website waarbij ook de verenigingen hun activitei-
ten presenteren.
Na de sluiting van het kantoor aan de Jeroen Bos-
chlaan heeft de Rabobank hulpmiddelen aangebo-
den om zelfstandig bankieren te bevorderen. Bij 
voldoende belangstelling zal de bank een bijeen-
komst houden in de Ronde om hierop een toelich-
ting te geven in samenwerking met de help-desk 
van de computerclub (HCC-PTCC).
U kunt zich hiervoor aanmelden in de ontmoeting 
van De Ronde.
Ook in 2015 zullen wij u graag van dienst zijn in 
ons gezellige gemeenschapshuis aan de Tongelre-
sestraat.

Voor inlichtingen kunt u bellen met 040-2432584 
of vrijblijvend een bezoek brengen aan de Ronde. 
Nadere informatie vindt u ook op onze website: 
www.deronde.info

ACTUELE AGENDAPUNTEN

Zondag 9 februari 2015
PVGE  lezing
14.00 uur - 17.30 uur 

Dinsdag 10 februari  2015
HCC computercursus
10.00 - 12.00 uur

Woensdag 11 februari 2015
Engels Koffie uurtje
10.00 – 12.00 uur

Donderdag 12 februari 2015
N.K.B.V. bergsport
19.30 - 21.30 uur

Donderdag 19 februari 2015
040 - ENERGIE informatie-avond
19.30 – 22.00 uur

Zondag 22 februari 2015
Rommelmarkt, door Jordi v.d.Steen
10.00 - 16.00 uur, entree € 1.00

Donderdag 26 februari 2015
N.K.B.V. bergsport 19.30 – 21.30 uur

Donderdag 26 februari 2015
040 - ENERGIE informatie-avond
19.30 – 22.00 uur

Zaterdag 28 februari 2015
Huismuziek Bien-Fait 10.30  – 12.30 uur

Dinsdag 10 maart 2015
Computerclub HCC cursus
10.00 – 12.00 uur

Woensdag 11 maart 2015
NVVH Engels Koffie uurtje
10.00 – 12.00 uur

Zaterdag 14 maart 2015
Internationale Dans
13.00 – 16.30 uur
Huismuziek Bien-Fait
10.30 – 13.30 uur

Maandag 16 maart 2015
PVGE lezing 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag 17 maart 2015
Slankclub Balans vrije inloop
19.00 – 20.00 uur

Woensdag 18 januari 2015
Naailes Miriam Bode 19.30 – 21.30 uur

Zondag 22 maart 2015
Rommelmarkt door Jordi v.d.Steen
10.00 – 16.00 uur, entree € 1.00

Donderdag 26 maart 2015
N.K.B.V. bergsport 19.30 - 21.30 uur

Zaterdag 28 maart 2015
Huismuziek Bien-Fait 
10.30 – 13.30 uur  
G.P.S. cursus 
10.30- 16.00 uur

Maandag 30 maart 2015.
KBO  St.Antonius
Ledenvergadering
12.00 – 17.00 uur
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WELKOM BIJ KOREIN KINDERPLEIN TONGELRESESTRAAT 146A! 
Uw kind krijgt bij ons alle begeleiding die het nodig heeft. In een leuke, uitdagende en veilige omge-
ving. Ons Kinderplein heeft een groot lokaal, met direct daaraan grenzend een mooie buitenruimte. 
Wilt u zien wat er bij ons te beleven valt? Loop gerust even binnen!

Wij spelen in op de verschillende ontwikkelingsfasen van uw kind. Om dat goed te kunnen doen, wer-
ken we met kleine groepen van 14 kinderen. We organiseren activiteiten die passen bij de leeftijd van 
uw kind. We werken ontwikkelingsgericht aan de hand van de verschillende thema’s van de methode 
Peuterplein. Regelmatig maken we een uitstapje met de peuters en we nemen deel aan allerlei activi-
teiten in de wijk. Bij Korein Kinderplein is altijd wel iets te doen!

Op woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is er speelinloop 
op ons Kinderplein. De speelinloop is een ontmoetingsplek voor 
ouders met kinderen van 1,5 tot 2 jaar en 3 maanden die (nog) 
geen gebruik maken van peuterwerk of kinderopvang. 

Tijdens de speelinloop komt uw kind 1,5 uur spelen met uitda-
gend spelmateriaal en andere kinderen. Terwijl uw kind speelt, 
krijgt u informatie over kinderen, spelen en opvoeden en kunt u 
met andere ouders hierover praten.

Op het Kinderplein besteden we extra aandacht aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling van uw kind. Meer 
weten? Neem contact op via 06-23820354

Met vriendelijke groet,
Mbarka Abazar
Teamleider Werkdagen: ma, di, wo, do
M 06-22 95 32 83 / m.abazar@korein.nl  / www.korein.nl

Bouwkundige problemen?
Studenten van de TU/e adviseren u!
Wij helpen groeperingen en individuen 
die problemen of vragen hebben op 
bouwkundig gebied, maar niet over 
de financiële middelen beschikken 
om een regulier adviesbureau of 
architectenbureau in te schakelen. 

Wij plaatsen de aanvragen in het 
onderwijs van de faculteit Bouwkunde. 
Dit betekent dat een student begeleid 
wordt door een docent binnen de 
faculteit en een medewerker van de 
winkel.

Meer informatie?
www.bouwkundewinkel.nl
info@bouwkundewinkel.nl
040-2472621
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Kienen 
Bond voor Ouderen: 
• Woensdag 12.00 – 16.00 uur 
• Vrijdag 18.00 – 22.00 uur 
 Eindhovens Muziek Collectief: 
• Zondag 17.30 – 22.00 uur

Kaarten en biljart 
Bond voor Ouderen: 
• Maandag & woensdag 13.00 – 16.00 uur Rikken en jokeren: 
• Donderdag 20.15 – 23.15 uur

Soosactiviteiten 

Bond voor Ouderen: 

• Maandag & woensdag 13.00 – 16.00 uur 

NVVH Engels koffieuurtje: 

 • Woensdag 09.00 - 12.00 uur 1x per maand 

HCC/PTCC computerclub:

• Dinsdag 13.30 – 16.00 uur inloop / helpdesk

Peuterwerk
Korein kinderplein Tongelresestraat

PeuterPlaza groep “de Kraaien”

Groepen op maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdag.

Woensdagochtend: inloop dreumes/ koffie ochtend

Bewegingsaanbod
Internationale Dans: 
• Woensdag 18.00 – 23.00 uur 
• Donderdag 10.00 – 11.30 uur en 19.00 – 22.00 uur 

Yoga: 
• Vrijdag 09.15 – 10.15 uur en 10.30 –11.30 uur Info mw. W. Oomen tel.nr. 040-751 0383 

Swinggym 55+: 
• Dinsdag 13.45 – 15.15 uur 

SWHL Koersbal: 
• Donderdag 13.00 – 17.00 uur 

NKBV: 
- Donderdag 19.30 – 21.30 uur  (in de oneven weken)bibliotheek bergsportvereniging

Afslanken
Slankclub Balans
• Dinsdag 19.00 – 20,00 uur

• Woensdag 10.00 – 11.00 uur 

Buurtwerk Welzijn Eindhoven 
• Woensdag 13.30 – 15.00 uur Meidenclub 9-12 jaar 

• Woensdag 13.30 – 15.00 uur kinderactiviteiten

Cursussen 
Alliance Française: 
• Maandag 09.30 – 13.00 uur Franse les 

Stichting Volksuniversiteit Eindhoven 

• Diverse cursussen , zie www.vu-eindhoven.nl

Naailes Miriam Bode
woensdag 19.30-21.30 uur

WEKELIJKS PROGRAMMA

Ronde
de

Muziek - Toneel - Ballet Lichtstad Revuetheater• dinsdag 19.00 – 23.00 uurYolo Percussie:• Maandag en donderdag 19.00 – 23.00 uur 
  Info Mw. Yolanda van Loon tel.nr. 040-7507673 
Eindhovens Muziek Collectief: 

• Maandag 18.00 – 23.00 uur repetitie 
Blazerij Smarteez: • Maandag 20.30 – 22.30 uur JazzWorks Eindhoven: • Dinsdag, woensdag  en donderdag 19.30 – 22.30 uur 

Huismuziek Bien-Fait: • Zaterdag 10.30 – 12.30 uur 2x per maand 
Zanggroep Tieners van Toen: • Maandag 13.30 – 16.00 uurBandje Joost: • woensdag 19.30 – 22.30 uurJust4Fun

• woensdag 20.00-22.00 uur
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06-51 58 9204         HEZEMANSDAKWERKEN.NL
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ZONNEPANELEN IN DE BUURT
VERENIGING 040 ENERGIE KOMT NAAR TONGELRE

Zonnepanelen op uw eigen dak! 
Veel mensen overwegen om zonnepanelen 
te laten installeren. Zonnepanelen zijn finan-
cieel aantrekkelijk en goed voor het milieu. 
U investeert eenmalig in de installatie, daar-
na dalen zowel de stroomrekening als de 
CO2 uitstoot van uw huishouden. Daarnaast 
vinden sommigen het belangrijk om voor 
een deel zelfvoorzienend en onafhankelijk 
(van grote energiebedrijven) te zijn.

040energie
040energie is een Eindhovense vereniging 
zonder winstoogmerk. Het doel van de ver-
eniging is om energiebesparing en opwekken 
van duurzame energie door huishoudens te 
stimuleren en daarmee bij te dragen aan het 
energieneutraal maken van Eindhoven. 

Dit doen we door geïnteresseerde wijkbewoners samen te brengen, uitgebreid te informeren en 
van alle kennis en ervaring te laten profiteren. Vrijwilligers helpen daarbij buurtgenoten om ener-
gie te besparen en om tot een beslissing te komen om zelf duurzame energie op te gaan wekken. 
De vereniging is volledig onafhankelijk en heeft geen commerciële belangen. 
Zie voor meer informatie onze website www.040energie.nl.

Zonnepanelenaktie in Tongelre
040energie wil begin februari in het stads-
deel Tongelre een aktie starten om wonin-
geigenaren over te halen om ook duur-
zame energie van zonnepanelen op het 
eigen dak te gaan gebruiken. Misschien 
hebt u al overwogen zonnepanelen aan te 
schaffen, maar zit u met vragen waar u 
geen antwoord op heeft! 

Ook binnen beschermd stadsgezicht?
Meedoen aan het zonnepanelenproject van 040energie samen met wijkgenoten is een mooie kans 
om uw vragen beantwoord te krijgen, alles eens op een rijtje te zetten en tot een besluit te komen.
Tijdens een aantal informatieavonden geven we uitleg over wat er bij de aanschaf van zonnepa-
nelen zoal komt kijken, en maken we tegelijkertijd duidelijk wat we als vereniging voor u kunnen 
doen om uw beslissing zo eenvoudig mogelijk te maken. 

Daarbij wordt ook ingegaan op de regels die voor zonnepanelen gelden bij een beschermd stadsge-
zicht en monumenten. We hebben ons daarover uitgebreid geïnformeerd bij de gemeente Eindhoven. 
We hebben contact met diverse installatiebedrijven (niet alleen over prijzen maar ook over kwali-
teit en garantie op de onderdelen van de installatie en het installatiewerk zelf) en u kunt dan ook 
een concurrerende offerte voor uw installatie verwachten.
 
Attendeer alstublieft ook andere wijkbewoners op deze aktie ! 

Namens  / energieteam Tongelre
Frans Vonk,  Boris Blazic

website: www.040energie.nl
Contact: delaak@040energie.nl

INFORMATIEAVONDEN IN DE RONDE
Op 19 en 26 februari om 19.30 u zijn er informatie-
avonden van 040-energie in De Ronde. 
Aanmelden kan via www.040energie.nl/zoninformatie 
Telefonisch aanmelden kan ook, op werkdagen tussen 
20 en 21 u op nummer 040 281 3549 of 040 787 8562

Boris Blazic (links) en Frans Vonk
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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 

 

Gratis introductieles ontspanningsyoga 
dinsdag 3 maart om 10.45 uur

Ontspanningsyoga op maandag- , woensdag- 
en donderdagavond

dinsdag- en woensdagochtend
of volg 3 kennismakingslessen voor € 27,-

Info en opgave: 
Corina van Dommelen

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

www.pranayogastudio.nl

Keurslagerij 
Jan van der Heijden

Diverse versgemaakte 
maaltijden

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. We bieden een ruim 
assortiment scharrelkip en 
Livar varkensvlees.
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Prijspuzzel
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 6 maart 2015 naar: 
redactie.3t.magazine@on.nl of 3T-Magazine, Kievitlaan 11, 5613 BJ Eindhoven.
We hebben drie verschillende prijzen; geef a.u.b. bij uw inzending uw voorkeur aan.

De oplossing van onze vorige prijspuzzel was: het allerbeste nu.
Alle prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Gefeliciteerd!

AREN
AVONDEN
BOLLEN
BOUT
COCON
COMPUTER
DROMEN
DUIGEN
EGEL
EIGEN
ERKER
FIT
FIETS
FAX
GIETER
GONG
HART
HOS
IDEE
IMMERS
JOKER
KAM
KOOR
KRAAN
LIJSTERLAAN
LAVEN
MESDAGST.
MOTOR
MUS
NIEUW
NODE
OOI
POTTEN
PROEVEN
QUA
ROOS
REUZEN
RUPS
SCHENK
SCHROTEN
SMELT
SPEEL
STEPPEN
TREIN
URGENT
VUURTJE
WATERSCHEIDING
WIN
XYLOFOONS
YOGHURT
ZONNESTRAAL

N E G I E N T S G A D S E M L

F G N I D I E H C S R E T A W

N I D T S E O V T H M E V I U

L E T U N V E N E B E E N R E

A T M I I A E E D O N N L E I

A E E O E G A S P U R E K T N

R R Q Y R V E L G T R P L U A

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

S O O N A G O A E E E E I M R

E K D S E G H N Z L T T T O K

N E E J T R U U V O L S T C O

N H M A K R E K R E K O J O A

O O X A F R A H E T M R B I P

Z S N O C O C P N S T E I F L

I M M E R S S N O O F O L Y X

‘Onze’ Albert Heijn aan de Insulindelaan is helemaal vernieuwd! 
Een grotere winkel, de entree verlegd naar het Klein Tongelrepad, een ruimer 
assortiment en een riante parkeerkelder.
Om dit te vieren stelt AH drie mooie prijzen ter beschikking: 
- een vier-seizoenendekbed (lits-jumeaux, 220x240 cm) t.w.v. EUR 45
- een boodschappenpakket t.w.v. EUR 30 en 
- een non-food pakket t.w.v. EUR 20

maandvan
deprijs 
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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
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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 

Hier nog even wat van mij…
Wat een gedoe alweer sinds enkele weken, hè? 
Nou ja ik vind ‘t best veel, zeg maar eventjes.
Dat geldt vooral als we het over ons lekkere weertje hebben. Veel mensen zeggen 
dan ‘allemaal rottigheid’. Sneeuw, regen, kou en nare nattigheid, maar ja wat wil 
je dan? Het zou pas vreemd of zeg maar raar zijn als het nu bijvoorbeeld juli was.

Ja, de kalender zegt dat het winter is en geen zomer dus. Ja dat voel je ook wel 
als je buiten komt, brrr,  zeg maar. Och, ’t kan erger, velen van ons weten dat 
nog best wel hè?
Maar gelukkig maken we het binnen wel leuk, lief en gezellig, nou dat is ons meestal wel toever-
trouwd. Het is wel heel goed om uit te houden. 
Ja, nou zeg nou zelf, dit is toch ook weer niet de eerste winter buiten? Binnen maak ik het ook ge-
zellig. Goed uit te houden en leefbaar, want dat vind ik belangrijk dus.
Nou ja, we zij ook wel wat gewend hoor, dat mogen we wel zeggen. Daar heb je toch verschillende 
seizoenen voor, hier in ons koude kikkerlandje. Maar daar kun je best goed mee om leren gaan of ’t 
nu koud of pfff!! gloeiend heet buiten. Daar is best goed mee om te gaan. Thuis is het leuk, warm 
en gezellig. Zo is er altijd wel een weggetje hè? Pas op, niet te glad hoor!!!
Nog even doorgaan en het is ook zo weer lente, hè!  Bye tot horens.
        TRUDY

Wie mij vertelt dat wachten niet erg is,
Zal ook wel weten,

Voor mij alsof er ‘n berg is, zo word ik gewoon vergeten.
Ook als ‘t regent en de wind waait erop los hier,

Wel als het afgesproken werk is en men zeg wel te komen,
Nee dat kan geen kwaad hoor, geeft geen zier.

Weer of geen weer, de auto rijdt wel en zal ’t klaar stomen.
    
   

Wat gaat de tijd toch snel voorbij.
Al zo snel weer avond en nacht,

Nee niet zozeer ook voor mij.
Wel meer dan eerst gedacht.

Als je jezelf maar vrij kunt weten,
Of als je ’n lach ziet, of liefde voelt in je hart,

Dan kun je niet eventjes vergeten.
Want ook jij bent dan ’n deel, ’n part.
Geef met liefde en begrip van je weg,
Dan heb je hiervan zeker geen spijt,

Ik voel wel, terwijl ik hier dit zeg.
Al ben ik nog zoveel voor altijd kwijt.

Een nieuwe dag

Het jaar is begonnen
Wacht met zonnen
Het is tijd voor goede wensen
Er zijn geen grenzen

Geef een hand
Dat schept een band
Maak plannen
Laat je angsten verbannen

Heb geduld
De dag onthult
Stel een grens aan beperken
Het is tijd om aan te sterken

Droom van een witte zwaan
Nu geen waan
Nu geen traan
Het is tijd op te staan
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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 

 
 


