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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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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.

Als dit blad bij u in de bus valt, is de lente net begonnen.
Vanwege de langdurige nachtvorst, heldere luchten en veel zon, bleef de natuur afwachtend. We 
zagen wel sneeuwklokjes, krokussen en hier en daar een narcis, maar de bloesem kwam gelukkig 
nog niet in bloei. Dat staat ons allemaal nog te wachten.

Uit het bericht van de werkgroep ‘bomen aan de Parklaan’ blijkt 
dat het planten van nieuwe bomen en de beplanting nog heel wat 
voeten in de aarde zal hebben. Gelukkig kunnen we allemaal ons 
steentje bijdragen.
Op 25 februari van dit jaar rolde de miljoenste in Eindhoven ge-
produceerde DAF-truck van de band. Wij doen verslag van ons 
bezoek aan het DAF-museum, waar deze trots te bezichtigen is.
Op winkelcentrum Haagdijk heeft nu ook de HEMA haar deuren 
geopend.
De gemeente Eindhoven heeft het initiatief genomen voor een 
gebiedsverkenning in de wijk ‘De Laak’ en heeft een intern beeld 
gevormd van de kernmerken van het gebied Lakerlopen en Vil-
lapark. Hopelijk zal dit onderzoek tot oplossingen leiden voor de 
nog lopende projecten in onze wijk.
In de nacht van 28 op 29 maart gaat de zomertijd in; het blijft 
weer langer licht. Een heerlijk vooruitzicht.

We wensen al onze lezers fijne Paasdagen. 
Voor de kinderen vindt u nog een verrassing onderaan pagina 9.

Trees en Maria
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OPENLUCHTMIS LOOSTRAAT  
ZONDAG 3 MEI
De openluchtmis bij de Loostraat vindt plaats op 
zondag 3 mei. Vanaf vrijdag 1 mei wordt de hele 
meimaand om 19.00 uur het Rozenhoedje gebe-
den bij het kapelletje.

VIERINGEN PASEN
Een overzicht van de vieringen rond pasen vindt 
u op bladzijde 12.

HET AG ORGANISEERT 
KOM KENNISMAKEN MET …  

Academisch Genootschap, Parklaan 93 
Entree: € 8;  AG-leden, jongeren tot 21 jaar en 
studenten gratis. Aanmelden: www.acadgen.nl

... MARJA PRUIS
Zaterdag 28 maart 2015, 17.00-19.00 uur 
(zaal open 16.15 uur)

Marja Pruis (Amsterdam, 26 oktober 1959) 
is een Nederlandse schrijfster en journaliste. 
Marja Pruis studeerde Nederlands en Alge-
mene Taalwetenschap aan de Universiteit 
van Amsterdam. Daarna ging zij aan de slag 
als literatuurredactrice bij De Groene Am-
sterdammer, waar zij sinds 2006 deel uit-
maakt van de redactie. Sinds 1999 schrijft 
zij romans.

Zij spreekt over: Haruki Murakami, De kleur-
loze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren. 
Onlangs kreeg Murakami in Berlijn de Welt-
Literaturpreis uitgereikt.

... RIA VAN HENGEL
Zaterdag 2 mei 2015, 17.00-19.00 uur 
(zaal open 16.15 uur)

Ria van Hengel (Zeist, 1939) behaalde in 
1965 haar doctoraal examen theologie aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 1963 is zij 
vertaalster, vanaf 1986 fulltime.
Aanvankelijk vertaalde Van Hengel non-fic-
tie, zoals werken op het gebied van theolo-
gie, religie en wijsbegeerte, geschiedenis, 
sociale wetenschappen, politiek en psycho-
logie, psychotherapie en hulpverlening
Zij verwierf de Martinus Nijhoff-prijs voor de 
beste vertaling in 2007.
 
Ria van Hengel vertaalde onlangs Wilhelm 
Meisters Lehrjahre van Goethe. 
Behalve hierbij, zal zij ook stil staan bij de 
zaken die bij vertalen een rol spelen, fictie 
en non-fictie en daarbij voorbeelden putten 
uit werk van bijvoorbeeld Elfriede Jelinek, 
Hertha Müller, Novalis, Kleist of Die Wand 
van Marlen Haushofer.

Agenda
voor de

DIGITALE TOEKOMST:  
BAAS BLIJVEN IN EIGEN BREIN
Welke zijn de gevaren die kleven aan overmatig 
gebruik van ICT en internet? Veranderen de her-
senen in die mate dat zij leiden tot wat Manfred 
Spitzer ‘Digitale Dementie’ noemt? Wat is dat?
 
Op zaterdag 18 april zal dit uitgebreid aan de orde 
komen op het dagvullende AG-lustrumsymposium 
‘Digitale Toekomst: hoe baas blijven in eigen brein’.  

Een  aantal gerenommeerde sprekers zal de ge-
volgen van het gebruik van moderne ICT, vooral 
internet en sociale media, van verschillende 
kanten belichten.  

Het symposium is voor iedere geïnteres-
seerde, leek of professional, toeganke-
lijk en wordt georganiseerd als onderdeel 
van het veertiende lustrum van het Acade-
misch Genootschap, van 9 tot en met 25 april.  
Noteert u alvast de datum. Zorg dat u erbij bent 
als u begaan bent met het lot van de “digitale 
generatie”.
Voor vragen over het programma kunt u mailen 
naar  symposium2015@acadgen.nl
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‘VERHALENMUSEUM’ OM DE HOEK
DAFMUSEUM NU GRATIS MET MUSEUMKAART

Bij het Daf-museum op de hoek van de Tongelresestraat  en het kanaal wordt het steeds drukker. 
Sinds de museumkaart ook geldig is in ‘ons’ Daf-museum zijn er aanmerkelijk meer bezoekers 
dan voorheen. Directeur Ton Cox is er tevreden mee. De bezoekers komen –zo bleek onlangs uit 
onderzoek- uit alle windstreken.

Cox, voor zijn Daf-tijd docent mechanica, 
staat al acht jaar aan het hoofd van het 
museum. Hij vertelt over het belang van 
het koesteren van ons mobiele erfgoed: 
“Als je weet waar je vandaag komt, kun je 
de ontwikkelingen beter op waarde schat-
ten”.
De eerste indruk: een museum met oude 
auto’s. Maar volgens Cox is het meer dan 
dat. Een verhalenmuseum noemt hij het. 
Bij elke wagen is wel een mooi verhaal te 
vertellen. En dat doet hij met verve.

Het allereerste begin: de smidse
Er is veel te vertellen over de geschiedenis van Daf. Op de website van het museum leest u het 
uitgebreide verhaal.  Maar het begon allemaal in een smidse aan de Tongelresestraat. In het 
huidige museumpand was lang geleden bierbrouwerij De Valk gevestigd. Hub van Doorne kwam 
er over de vloer voor een reparatie aan de Stearn van eigenaar Huegens, een klus die anderen 
niet hadden kunnen klaren. Onder de indruk van het vakmanschap van Van Doorne, verstrekte 
Huegens hem een lening om een eigen bedrijf te beginnen. Dat was al een lang gekoesterde wens 
van Van Doorne, maar het ontbrak hem aan startkapitaal.  Aan de Tongelresestraat begon hij zijn 
eerste werkplaats, die nog steeds te bewonderen is als onderdeel van het museum.

Stille dood
De collectie is uitgebreid en blijft groeien. Nog steeds krijgt het museum oude modellen aange-
boden. Conservator Rob Kieft beslist dan of er voor zo’n wagen een plaats is in het museum. De 
personenauto-collectie is nagenoeg compleet. Bij de vrachtwagens is elk model wel vertegen-
woordigd; ook het allernieuwste model staat opgesteld. 
Leuk is dat er in het museum ook plaats is voor projecten die niet succesvol 
bleken. Zo is er de Pony. Ooit bedacht in het kader van milieuvriendelijk ver-
voer;  de vrachtwagens reden tot aan de rand van de stad, waarna het laatste 
stukje transport met de Pony ging. Een mooi concept, uitgedacht door ‘me-
neer Hub’ zelf, maar een stille dood gestorven.

Vrijwilligers
Het museum draait voornamelijk op vrijwilligers, bijna 150 mensen. Elke dag 
zijn er meerdere van hen in touw. Zij zijn de drijvende kracht achter de ont-
vangst en het rondleiden van de bezoekers, maar ook verzorgen zij het on-
derhoud en de restauratie  van de uitgebreide collectie. Op dinsdagen en 
donderdagen ziet u de vrijwilligers van de werkplaats aan de slag.
Elke vrijwilliger heeft zo zijn eigen specialiteit. Achterin het museum tref-
fen we een aantal vrijwilligers bezig met het reviseren van een motor. Elders 
wordt een stadsbus voorzien van nieuwe bekleding. En in het restaurant wordt 
iedereen vriendelijk ontvangen.

Sentimental journey
Het leuke aan het Daf-museum is dat iedereen er iets van zijn gading vindt. 
Het nieuwste model vrachtwagen van binnen te bekijken? Dat kan. Een van de medewerkers laat 
zien hoe je het beste in- en uitstapt en geeft een ‘rondleiding’ door de cabine. 
Ben je meer van de techniek? Een opengewerkt model van een aandrijving laat precies zien hoe 
de variomatic (het pientere pookje) werkt. Zo’n werkend model zegt meer dan 1000 woorden. 
Of toch liever terug in de tijd? Neem dan een kijkje in de smidse en het kantoor van de heren 
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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

                                             
                                   

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

directeur Ton Cox bij het proto-
type van de variomatic

Van Doorne. Tenslotte is er een aantal auto’s van beroemdheden te bewonde-
ren, zoals de bijzondere strandauto van de koninklijke familie. 
Voor de kinderen is er natuurlijk een gratis speurtocht die ze door het hele 
museum voert.
Trouwens, voor iedereen boven de veertig is een rondje Daf-museum ook een 
sentimental journey, waar de auto’s uit het straatbeeld van je jongere jaren 
weer te zien zijn. 

Trucknasium
Het Daf-museum richt zich ook op educatie. Voor de basisschoolleerlingen is er 
een programma omtrent veilig verkeer. Voor het voortgezet onderwijs is er het 
Trucknasium, waarin tweedeklassers kennismaken met de technische aspecten 
van het vrachtverkeer. Cox zou het graag uitbouwen, maar het wachten is op 
een sponsor om die activiteiten verder te ondersteunen.

Museumschatjes
Via erfgoed Brabant doet het museum mee met de Museumschatjes, een 
bezoekprogramma voor scholieren. Opdracht is om jouw schat te vinden in het 
museum: het item dat je als bezoeker het meeste ‘doet’. Gevraagd naar zijn 
persoonlijke museumschat, neemt Cox ons mee naar prototype van de variomatic. “Deze uitvinding 
van meneer Hub zorgde echt voor een revolutie op het gebied van automotive. Prachtig dat we dat 
hier hebben staan.”

Ook op zoek naar uw museumschat? 
Het Daf-museum is te bezoeken op dinsdag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur. 
Gesloten op eerste paasdag, koningsdag en eerste pinksterdag, open op tweede paasdag en tweede pinksterdag. 

Dafmuseum, Tongelresestraat 27, 5613 DA Eindhoven, T 040 - 24 44 364 
www.dafmuseum.nl  Entree: vanaf 16 jaar € 9; senioren 65+ en studenten € 7; kinderen 5-15 jaar € 4 
Kinderen tot 5 jaar: gratis. Ook met museumkaart gratis entree.
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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.

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

vers voor u gebakken
kibbeling van kabeljauwfilet

lekkerbekken van kabeljauwfilet

gemakkelijk voor thuis 
eenpersoons menubak

kibbeling met friet
of

lekkerbek met friet

Voordat u naar 
de dokter gaat: 

 
 
 

Service Apotheek 
Haagdijk 

Tongelresestraat 205  5613 DG Eindhoven  040-2432096 

 
 
 

Bijv. bij hooikoorts 
 

 
 

Tongelresestraat 270 A   T 040-2442534
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KRISTAL VROUWENVERENIGING

BUURTCONTRACT LAKERLOPEN

Tongel
over din

Op 29 januari werd het nieuwe buurtcontract 
Lakerlopen 2015 door alle medewerkende par-
tijen ondertekend.
Aan het buurtcontract werken mee: bewoners, 
SWHL, gemeente, woningcorporaties, politie, 
WIJeindhoven en Lumens in de Buurt.
Enkele speerpunten: een veilige buurt, activi-
teiten voor en door bewoners, jeugd, afronding  
wijkvernieuwing.

PRIJSPUZZEL-RECORD
We ontvingen een record-aantal inzendingen 
voor de prijspuzzel van het vorige nummer; 36 
per email en 11 per post.
Wie weet had dat te maken met het uitgebreide 
prijzenpakket dat door ‘onze’ Albert Heijn ter 
beschikking was gesteld. 
Filiaalmanager Ricardo Bosman verrichtte de 
trekking van de prijswinnaars. Zij hebben in-
middels bericht gehad.
Gefeliciteerd!

We willen alle deelnemers hartelijk bedanken 
voor hun inzending. Het is leuk te merken dat 
veel mensen de puzzel op prijs stellen. 
De puzzel wordt trouwens speciaal voor ons 
blad gemaakt door Jeroen van Eyk. 

Wij gingen op bezoek bij KRISTAL Vrou-
wen Vereniging en maakten kennis met de 
voorzitter mevrouw Nermin Telsizci en haar 
naaste medewerkster Nurten.

In de gezellige koffieruimte vertelt Nermin 
Telsizci hoe ze vanaf 2006 haar ideaal:‘ een 
vrouwenvereniging voor allochtone vrouwen 
en meisjes in Eindhoven’ met voortvarend-
heid en enthousiasme heeft nagestreeft.
In 2008 was het zover en opende Kristal 
Vrouwen Vereniging  haar deuren aan de 
Tongelresestraat 48 op de eerste verdieping 
in de voormalige basisschool “De Laak”.

Met een gemotiveerd 
bestuur, goedkeuring 
en ondersteuning van 
de gemeente, vrijwil-
ligers, stagiaires en 
zo nodig deskundi-
gen, wordt sindsdien 

de doelstelling: ‘Emancipatie en participatie 
van allochtone vrouwen en meisjes´ vorm 
gegeven.

Meer dan honderd vrouwen uit Turkije, Ma-
rokko, Irak, Iran, Somalië en Bulgarije weten 
inmiddels  de weg naar KRISTAL te vinden. 
Ontmoetings-  en themamiddagen brengen 
de mensen met elkaar in contact.
Een ontmoetingsmiddag, hoe werkt dat?
Er komen verschillende onderwerpen per 
middag aan bod. Bijvoorbeeld op het gebied 
van gezondheid, wetgeving, wijk- en buurt-
problemen, opvoeding van kinderen, etc.
Eigen ideeën, vragen en zorgen worden naar 
voren gebracht. Die extra onderwerpen wor-
den ook besproken, zodat met voldoende in-
formatie wensen kunnen worden verwezen-
lijkt en problemen opgelost.
Om de week is er een ontmoetingsmiddag en 
een themamiddag. Dat kan ook een thema-
avond zijn, zoals onlangs over de komende 
verkiezingen. Er worden cursussen georga-
niseerd en er zijn spreekuren.

Het werkveld van Kristal is heel breed. Er 
vindt ook overleg plaats op wijk-, stede-
lijk-, provinciaal- en landelijk niveau. Nermin 
geeft zelf zo’n twintig voorlichtingsmiddagen 
per jaar. Zo heeft ze KRISTAL voor altijd op 
de kaart gezet.
Eindhoven mag blij zijn met deze multicultu-
rele vrouwenvereniging.

Bereikbaarheid:
Telefoon:  040 – 2115906
Inloop: dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur en 
donderdagochtend van 10.30 tot  13.00 uur. 
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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 2015 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.

 

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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Het aanzien van de Parklaan is sinds ons laatste 
bericht van 18 januari niet veranderd. Het is lente 
geworden en het plantseizoen nadert. Hier leest u 
wat er allemaal gaat gebeuren langs de Parklaan. 
Het is een wat technisch verhaal.  De volgende keer 
zal het gaan over de bloemen en bomen zelf.

Het groenbestek waarin tot in detail beschreven is 
wat, waar en hoe gegraven, gespit en geplant zal 
worden is rond. De aanbesteding is in gang gezet 
en 30 maart 2015 gaat het buitenwerk beginnen. 
Dan vangt de meest kwetsbare periode aan voor 
de groenstroken langs de hele Parklaan. De vele 
kleine plantjes moeten wortelen, hebben licht, 
lucht en water nodig. Honden, noch auto’s mogen 
dat proces verstoren en ook voetgangers en fietsers 
moeten de plantstrook niet betreden of berijden. 
De grond moet rul en luchtig blijven. 

De wortels van de oude platanen bevinden 
zich nog in een kleine strook sterk verdichte 
en verarmde grond. Daar zal onder verhoogde 
druk lucht ingebracht worden om deze massa te 
breken, losser te maken zodat zich fijne worteltjes 
kunnen vormen. Ter ondersteuning zullen ook 
voedingsstoffen geïnjecteerd worden in de bodem.  
De bovengrond van de groenstroken zal nogmaals 
extra verrijkt worden door toevoeging van compost 
en bodemschimmels via grondwissel en dat zal 
gedeeltelijk op het stukje kaal grasveld van het 
Mignotveldje gebeuren. De oude bomen krijgen op 
deze wijze een groei impuls voor tientallen jaren.

Er worden een aantal nieuwe bomen geplant. In 
de Kievitlaan en de Pelikaanlaan worden de daar 
al staande esdoorns aangevuld met nog enkele 
van deze bomen. In de brede strook grond aan de 
Noordzijde van de Parklaan en het Mignotveldje 
worden een veertiental krentenbomen op stam 
geplant. Op de hoek met de Uiverlaan komt een 
rode beuk.

Vaste planten zullen alle groenstroken van de 
Parklaan gaan sieren. Het gekozen sortiment 
planten is aangepast aan de omstandigheden. 
Onder de oude platanen en ook onder de oude 
acacia’s komen schaduw minnende planten en in 
de zon rijke zomen langs het Mignotveldje kleurig 

bloeiende soorten, terwijl er onder de nieuwe 
aanplant van bomen verder van het centrum 
weer andere combinaties worden geplant. 

Om de vaste planten een goede start te geven 
wordt ook in deze plantvakken een grondwissel 
toegepast zodat er een optimale bodem 
ontstaat waarin zij goed kunnen wortelen. 
Drie jaar is nodig om de groenstroken tot volle 
wasdom te laten komen. Dat is ook de periode 
waarin de aannemer verantwoordelijk is voor  
de aanplant van zowel nieuwe bomen als vaste 
planten.  Onkruid wieden zal in die jaren nodig 
zijn.  Misschien watergeven aan de bomen in 
tijd van grote droogte.  

In het vroege voorjaar zullen de plantvakken 
geklepeld worden,  waarbij zij tot een hoogte 
van 10 cm hun blad en stengels verliezen.  
Deze plantendelen vallen op de grond tussen 
de planten en worden mettertijd in de bodem 
opgenomen, zodat een zelfvoorzienende cyclus 
ontstaat en bemesten niet nodig is. 

Het beplanten van groenstroken op deze 
wijze is nieuw voor onze stad. In enkele grote 
steden in het westen van ons land is al ervaring 
opgedaan. Het is voor onze gemeente een 
proefproject, waarvan we uiteraard hopen 
dat het slaagt, maar waar ook van geleerd kan 
worden.  Als de beplanting eenmaal volgroeid 
is zijn de jaarlijkse werkzaamheden gering. 
Dat is kostenbesparend en duurzaam. Wij 
verwachten dat het ook mooi is en dat het 
bodemleven en de biodiversiteit verbetert.

Wat kunt u doen op het project alle kansen te 
geven? Parkeert u netjes in de parkeervakken. 
Snijdt met uw fiets of  wagen geen hoeken af. 
Laat uw honden uit aan de lijn en op het trottoir 
en leidt uw viervoeters naar de rioolputten als 
zij nodig moeten. Heb een schepje bij de hand 
om de uitwerpselen te verwijderen van het 
trottoir en gooi  deze niet in de groenstrook en 
ook niet in de sloten, maar in de rioolputjes. 
Een plasticzakje is ook een goed idee. 
U krijgt er een hele mooie Parklaan voor terug.

BOMEN AAN DE PARKLAAN
BERICHT VAN DE WERKGROEP

GRATIS POPCORN 
Voorwaarden: 

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u een gratis popcorn* 
tijdens uw bezoek aan onze bioscoop tussen 20 maart en 20 april 2015.

(*kleine popcorn zoet of zout)

Keizersgracht 19 
5611 GC Eindhoven

040-2974747

www.zienbioscopen.nl

* 

DEZE DIGITALE BON IS NIET GELDIG.

GEBRUIK DE BON UIT HET GEDRUKTE BLAD
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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

Het nieuwe gastouderbureau uit Eindhoven, 
Lakerlopen!

Kent of bent u een gastouder en wilt u met ons 
samenwerken, belt u dan 06-53 222 407 of bezoek 
www.green4kids.nl en laat vrijblijvend uw gegevens 
achter.

Bent u op zoek naar flexibele kinderopvang voor een 
écht normale prijs? 

Ik organiseer uw flexibele kinderopvang voor 
€59,50 VOOR HET HELE GEZIN, per maand 
ongeacht het aantal kinderen. Dus niet betalen 
PER KIND, zoals de grote bureaus dat doen. 

Kijk op www.green4kids.nl en meld u aan. U kunt, 
ook ‘s avonds, bellen met bovenstaand nummer. 

Indien u zich nu aanmeldt, dan is de eerste maand 
bureaukosten GRATIS.

Green4kids

Aelbert Cuypstraat 18, 5613 GK EINDHOVEN 
(Lakerlopen)

KOSTENLOOS EN VRIJBLIJVEND ADVIES VAN 
EEN DESKUNDIG ADVOCAAT OF JURIST 

Al een aantal jaren organiseert leefbaarheids-
team rapenland zuid samen met advocaten 
en juristen een inloopspreekuur.

Op iedere eerst en derde maandag van de 
maand kun je in steunpunt de raap terecht. 
Advocaten en of juristen zitten voor je klaar 
om samen naar een oplossing te zoeken.

Je kunt bij hun terecht voor uiteenlopende 
zaken. Het is niet nodig om een afspraak te 
maken.
Het advies is gratis en het spreekuur is voor 
iedereen toegankelijk.

Het spreekuur is van 19.00 tot 20.00 uur
Het adres is Thorvaldsenlaan 49 in Eindhoven
Dat is een zijstraat van de Dr Cuyperslaan 
Gelegen tegenover de parkeergarage van
de plus supermarkt.

Meer info kunt u vinden op www.rapenlandzuid.nl

IVM MET PASEN VERVALT HET SPREEKUUR 
DE EERSTE MAANDAG VAN APRIL
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ACTUELE AGENDAPUNTEN
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

Woensdag  1  april 2015
Welzijn Jeugd meidenclub
13.00 – 16.30 uur

Woensdag 8 april 2015
Engels Koffie uurtje
10.00 – 12.00 uur
Welzijn Jeugd meidenclub
13.00 – 16.30 uur

Donderdag 9 april 2015
N.K.B.V. bergsport
19.30 – 22.00 uur

Zaterdag  11 april 2015
Huismuziek Bien-Fait
10.30 – 13.30 uur

Dinsdag 14 april  2015
HCC computercursus
10.00 - 12.00 uur

Woensdag  15  april 2015
Welzijn Jeugd meidenclub
13.00 – 16.30 uur
Zaterdag 18 april 2015
Internationale Dans instuif
13.00 – 16.30 uur

Maandag 20 april 2015
PVGE lezing
14.00 – 17.00 uur

Woensdag  22  april 2015
Welzijn Jeugd meidenclub
13.00 – 16.30 uur

‘DE RONDE’ TOEKOMSTBESTENDIG
De gemeente Eindhoven nam het initiatief voor 
een gebiedsverkenning in wijk ‘de Laak’ en heeft 
een intern beeld gevormd van de kenmerken 
van het gebied Lakerlopen en Villapark.
Hierbij werd aandacht geschonken aan alle ac-
tiviteiten die plaatsvinden in onze wijk gere-
lateerd aan het beschikbare vastgoed en het 
burgerinitiatief voor een levensloopbestendige 
woonruimte voor senioren in ‘De Laak’.
Momenteel vinden activiteiten in Lakerlopen 
ook plaats in de buurtinfowinkel van SWHL, het
steunpunt voor uitkeringsgerechtigden (STUG), 
steunpunt Lunetzorg, de dagactivering van 
Novadic Kentron, het Rode Kruis gebouw, het 
‘Broeinest en het voormalige schoolgebouw ‘De 
Laak’.

In het verslag van de gebiedsbespreking van 3 
maart 2015 worden de volgende conclusies ver-
meld:
-  ‘de ronde’ is toekomstbestendig, zowel op het 
gebied van bouwkundige staat en onderhoud als 
in het beheer met vrijwilligers.
-   enige agendapunt is: onderzoeken of de ac-
tiviteiten van de SWHL en STUG naar ‘de ronde’ 
verplaatst kunnen worden.

De Stichting Gemeenschapshuis Villapark (SGV) 
is belast met het beheer van ‘de ronde’ als een 
zelfstandige vrijetijdsaccommodatie, werkt met 
vrijwilligers en heeft als statutaire taak huisves-
ting te bieden aan verenigingen op sociaal cul-
tureel gebied.
Ook beschikt men over ontmoetingsruimte voor 
wijkbewoners van ‘Tongelre binnen de ring.’
Marlous Groot zal de betreffende activiteiten 
inventariseren waarna SGV in overleg met de 
gebruikersraad zal nagaan welke wensen geho-
noreerd kunnen worden.
Zonodig kan het huishoudelijk reglement wor-
den aangepast om bij een intensief gebruik van 
het gebouw de noodzakelijke samenwerking te 
verzekeren en doublures te voorkomen.

Wij willen graag een bijdrage leveren aan nieu-
we ontwikkelingen en u nader informeren over 
de vele mogelijkheden in ons gebouw bij een 
bezoek aan ‘de ronde’ of telefonisch op nummer 
040-2432584.



3t magazine | 12

ACTUELE AGENDAPUNTEN
(VERVOLG) VIERINGEN RONDOM  PASEN

PALMZONDAG    29 maart    
09.30 uur    St. Martinuskerk
11.00 uur    St. Joriskerk                       
18.00 uur    St. Joriskerk

VIERING VAN VERZOENING  
dinsdag 31 maart 
19.00 uur  St. Joriskerk

WITTE DONDERDAG  2 april
Herdenking Laatste Avondmaal
19.00 uur    St. Martinuskerk
19.00 uur    St. Joriskerk
  
GOEDE VRIJDAG   Kruisweg
15.00 uur  St. Martinuskerk
15.00 uur  St. Joriskerk
19.00 uur  St. Martinuskerk   
19.00 uur  St. Joriskerk

PAASZATERDAG   Paaswake
21.00 uur  St. Joriskerk
21.00 uur  St. Martinuskerk

Eerste Paasdag  Paasviering
09.30 uur   St.Martinuskerk    
11.00 uur   St. Joriskerk
18.00 uur   St. Joriskerk

Tweede Paasdag
11.00  uur   St. Joriskerk

Eerste  Communie  14 mei
09.30 uur: St. Martinuskerk

Donderdag 23 april 2015
N.K.B.V. bergsport
19.30 – 22.00 uur

Zaterdag  25 april 2015
Huismuziek Bien-Fait
10.30 – 13.30 uur

Woensdag 29 april 2015
Welzijn Jeugd meidenclub
13.00 – 16.30 uur

Woensdag 6 mei 2015
Welzijn Jeugd meidenclub
13.00 – 16.30 uur

Donderdag 7 mei 2015
N.K.B.V. bergsport
19.30 – 22.00 uur

Zaterdag  9 mei 2015
Huismuziek Bien-Fait
10.30 – 13.30 uur

Dinsdag 12 mei  2015
HCC computercursus
10.00 - 12.00 uur

Woensdag 13 mei 2015
Welzijn Jeugd meidenclub
13.00 – 16.30 uur

Zondag 17 mei 2015
Rommelmarkt,door Jordi v.d.Steen
10.00 - 16.00 uur, entree € 1.00

Woensdag 20 mei 2015
Welzijn Jeugd meidenclub
13.00 – 16.30 uur

Donderdag 21 mei 2015
N.K.B.V. bergsport
19.30 – 22.00 uur

Zaterdag  23 mei 2015
Huismuziek Bien-Fait
10.30 – 13.30 uur 

Woensdag 27 mei 2015
Welzijn Jeugd meidenclub
13.00 – 16.30 uur

FAMILIEBERICHTEN
Gedoopt:
18 januari   Lily Rovers

Overleden:
30 januari   Wout de Natris
1 februari    Toos van Rooij-van de Wiel
16 februari  Koosje van Lieshout-Kouwenberg
24 februari  Francien van Rooij-van Gerwen
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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



foto’s: Arno van der Linden
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Ervaren coupeuse heeft tijd u bij te staan met 
veranderen-repareren of nieuw maken van 
uw kleding. Zonder kosten.

T. Nouwens
Rubensstraat 39
040-243 89 63

(advertentie)

Nieuw klimplezier in de Josephspeeltuin

Carnaval 2015; opbouwterrein aan de Fuutlaan
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een adverteerder in ‘the spotlights’

GREEN4KIDS
GASTOUDERBUREAU UIT LAKERLOPEN TIMMERT AAN DE WEG

Sinds begin maart is onze buurt een nieuw bedrijf rijker. 
Bart van Moorsel ging toen officieel van start met zijn eigen 
gastouderbureau Green4Kids. Vanuit zijn woning in Laker-
lopen bemiddelt hij tussen ouders en gastouders. 

Bart is geen onbekende in de wereld van de gastouderop-
vang. Hij werkte drie jaar als docent en daarna drie jaar als 
examinator voor gastouders, waarin hij ze observeerde tij-
dens praktijksituaties. Dat leverde soms mooie momenten 
op, maar niet overal was de kwaliteit op orde. En te vaak 
zag hij dat er weinig extra’s gedaan werd met de kinderen.

Ouders kiezen voor gastouderopvang als ze waarde hech-
ten aan een huiselijke omgeving tijdens de kinderopvang. 
Bart en zijn vrouw deden dat ook voor de opvang van hun 
eerste kind. Heel tevreden waren ze erover. Maar toen ook 
hun tweede kind naar diezelfde gastouder zou gaan, begon 
het te wringen. Het gastouderbureau rekende ook voor hun 
tweede kind de hoge bureaukosten van bijna 70 euro per 
maand. 

Zo betaalden ze bijna EUR 140 per maand 
voor alleen de bemiddeling; dan hadden ze 
nog geen uur opvang genoten. Dat voelde 
niet goed. Zo werd het idee van een eigen 
gastouderbureau geboren: Green4Kids.

De uitgangspunten: goed, betrouwbaar èn 
betaalbaar. De maandelijkse bureaukosten 
bedragen een kleine 60 euro per gezin, dus 
ongeacht het aantal kinderen.

Als kleine ondernemer moet Green4Kids aan 
dezelfde eisen voldoen als de grote bureaus.
De gastouders waarvoor hij bemiddelt, wor-
den natuurlijk nauwkeurig gescreend. Bart 
vraagt echter meer van de gastouders dan 
andere bureaus doen. Gemiddeld elk kwar-
taal moet de gastouder een extra activiteit 
organiseren: buiten de deur en met een 

groen, sociaal of cultureel tintje. “De wereld van een kind moet groter zijn dan alleen thuis, winkel en 
speeltuin.”  Hij geeft het voorbeeld van een bezoekje aan een zorgcentrum. “Door het organiseren van 
zo’n activiteit word je je als gastouder ook bewuster van de mogelijkheden die er zijn.”

Hij vraagt meer van ‘zijn’ gastouders, maar biedt ook meer. “Gastouders werken vaak alleen. Door regel-
matig inhoudelijk contact te hebben, verstevig je hun professionaliteit,” aldus Bart. 
Een aantal maal per jaar praat hij bij met de gastouders, kijkt waar het, bijvoorbeeld pedagogisch, nog 
beter kan en regelt díe aanvullende cursussen waar de gastouder behoefte aan heeft. 

Zijn ambitie? Goede gastouderopvang zo regelen dat kinderen, ouders en gastouders tevreden zijn. 

Bij zorgverzekeringen en energieleveranciers stappen mensen regelmatig over. “Waarom zou je dat niet 
bij je gastouderbureau kunnen doen”, dacht Bart. Ouders die de keuze maken om naar Green4kids over 
te stappen, hebben een mooi voordeel in de vorm van één maand geen bureaukosten. 
Elkaar helpen; green noemt Bart dat.

Meer weten? Kijk op www.green4kids.nl of bel 06 – 53 222 407 (tot 22.00 uur).
Lees er alles over de green4kids-filosofie en de ‘overstapservice’.
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3t magazine | 14

  
040 - 711 25 49  •  EINDHOVEN  •  HEZEMANSDAKWERKEN.NL

151515 15

24 uur
service bij
 lekkage

STERK IN PARTICULIER DAKWERK

Pannendaken Platte Daken

Dakisolatie

Timmerwerken Nieuwbouw

Dakinspectie

Lood en zinkwerken Dakkapellen

Renovatie schoorstenenDakraam plaatsen

Lekkage service

  
040 - 711 25 49  •  EINDHOVEN  •  HEZEMANSDAKWERKEN.NL

151515 15

24 uur
service bij
 lekkage

STERK IN PARTICULIER DAKWERK

Pannendaken Platte Daken

Dakisolatie

Timmerwerken Nieuwbouw

Dakinspectie

Lood en zinkwerken Dakkapellen

Renovatie schoorstenenDakraam plaatsen

Lekkage service

  
040 - 711 25 49  •  EINDHOVEN  •  HEZEMANSDAKWERKEN.NL

151515 15

24 uur
service bij
 lekkage

STERK IN PARTICULIER DAKWERK

Pannendaken Platte Daken

Dakisolatie

Timmerwerken Nieuwbouw

Dakinspectie

Lood en zinkwerken Dakkapellen

Renovatie schoorstenenDakraam plaatsen

Lekkage service

  
040 - 711 25 49  •  EINDHOVEN  •  HEZEMANSDAKWERKEN.NL

151515 15

24 uur
service bij
 lekkage

STERK IN PARTICULIER DAKWERK

Pannendaken Platte Daken

Dakisolatie

Timmerwerken Nieuwbouw

Dakinspectie

Lood en zinkwerken Dakkapellen

Renovatie schoorstenenDakraam plaatsen

Lekkage service

06-51 58 9204         HEZEMANSDAKWERKEN.NL



3t magazine | 17

Op zondag 5 juli 2015 vindt de Run for KiKa voor de vierde keer plaats in Eindhoven, op een nieuwe 
locatie: de Genneper Parken bij IJssportcentrum Eindhoven! 

Run for KiKa is een reeks grote sportieve hardloopevenementen door heel Nederland voor Stichting 
Kinderen Kankervrij, kortweg KiKa. De deelnemers proberen zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te 
brengen voor wetenschappelijk onderzoek en betere behandelmethoden voor kinderen met kanker. 

In actie voor Stichting Kinderen Kankervrij
Stichting Kinderen Kankervrij is sinds 2002 een begrip in Nederland. KiKa gelooft in actieve oplossin-
gen, daarom wordt er elk jaar de Run for KiKa georganiseerd. Tijdens dit hardloopevenement ren-
nen Runners 5 of 10 kilometer voor KiKa. Voor kinderen is er een speciale KidsRun van 1 km. Naast 
Spaarnwoude, Almere, Rotterdam en Utrecht is Eindhoven één van de locaties. Er zijn verschillende 
leuke activiteiten gepland voor jong en oud. Runners, KidsRunners, vrijwilligers en publiek: iedereen 
is welkom.

Samen helpen we kinderkanker de wereld uit!
Elk jaar doen er veel bijzondere teams mee aan Run for KiKa. Een van die teams is Team Yonah. Op 
25 augustus is hun dierbare Yonah op zevenjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van botkanker. 
Dit jaar staat het team weer aan de start, omdat ze Yonah nooit vergeten en omdat ze er alles aan 
willen doen om kinderkanker de wereld uit te helpen. Maurice, de vader van Yonah, rent ook weer 
mee: ’Het gevecht dat mijn zoontje en ons gezin heeft gestreden was niet genoeg om hem te redden. 
Deze oneerlijke strijd wil ik andere kinderen en gezinnen in de toekomst besparen. Met mijn sponsors 
en overige steun hoop ik dat deze toekomst snel realiteit zal worden!’

Schrijf je vandaag nog in voor Run for KiKa!
Help ook mee in de strijd tegen kinderkanker. Inschrijven voor de Run for KiKa Eindhoven kan nog 
steeds! Schrijf je snel in als team, als individuele hardloper, of als vrijwilliger.
Kijk op www.runforkika.nl/eindhoven en doe mee!

DUS ... TREK JE HARDLOOPSCHOENEN UIT DE KAST EN REN MEE

RUN FOR KIKA
TREK JE HARDLOOPSCHOENEN UIT DE KAST EN REN MEE



In 2000 logen de koppen in de kranten er niet 
om. Er was altijd wat te beleven in de buurt. En 
niet altijd in even positieve zin.

De tijd van de actieve en succesvolle bewoners-
club rond de renovatiewinkel (rond 1985) was 
alweer jaren voorbij. De plannen van Centraal 
Woningbeheer (CWB)  om de woningen te gaan 
renoveren, waarna een vette huurverhoging kon 
worden doorgevoerd, werden toen nog tijdig om-
gebogen naar een groot-onderhoudsplan. Dat 
ging dan zonder een huurverhoging, waardoor de 
woningen voor de huurders betaalbaar bleven.
Alleen bij de 311 van de SWS kwamen ze er in die 
tijd niet uit en bleef het overleg nog jaren aan-
slepen. Een klein clubje SWS-huurders was daar 
door blijven onderhandelen. Bij CWB, inmiddels 
ingelijfd door Trudo, was daarna jaren geen huur-
dersvertegenwoordiging meer voorhanden.

Na een lange mars door de verschillende sociale 
aanduidingen voor Lakerlopen, OBS (opbouw-
werk bijzondere situaties), achterstandswijk, PCZ 
(probleem cumulatie zone)  en IMPULSgebied, 
werd het  rond 2000 een wijkvernieuwingsgebied. 
De eerste plannen van de gemeente gingen in de 
richting van totale sloop voor alle sociale huurwo-
ningen en de bouw van een totaal nieuwe wijk. 
Maar met het probleem dat de SWS inmiddels al 

wel een bouwvergunning had voor planfase A van de 311 (sloop en vervangende nieuwbouw).

Het ei van columbus was snel gevonden door de gemeente. De actieve 311/sws bewonersgroep 
werd gepromoveerd naar “de bewonersvertegenwoordiging voor de hele wijk” in het proces 
rond het opstellen van een nieuw totaal wijkvernieuwingsplan, dus inclusief het TRUDO ge-
deelte. En zij gingen daar graag de hele wijkvernieuwing er nog wel even bij doen met hun be-
staande clubje. Hun al goedgekeurde plannen bij de SWS moesten wel nog in de nieuwe totale 
plannen voor de hele wijk worden ingepast.
Maar de (wisselende) professionele begeleiders/ondersteuners hebben deze gedreven club er 
nooit toe kunnen bewegen om een open organisatie op te zetten voor ALLE wijkbewoners, 
waarin op een democratische manier de bewoners samen zelf hun belangen konden behartigen 
aangaande hun eigen wijk/woningen. (zie evaluatie 10 jaar wijkvernieuwing)

In 2005 werd het bij de presentatie van de plannen voor de TRUDO-huurders  duidelijk wat er 
voor hen, over hen en vnl. zonder hen bekokstoofd was. Een actiegroep wist de bebouwing van 
het Rembrandtplein nog net op tijd uit de voorliggende plannen te houden. Een aantal huurders 
ging met TRUDO de slag in over de verkoopgereed-maak-plannen voor hun woningen. Een 
laatste poging om het tweede poortgebouw nog van de sloop te redden en in te passen in de 
nieuwe plannen leed schipbreuk.

In 2011 was het dan eindelijk gedaan met de bouwwerkzaamheden door Trudo voor haar soci-
ale huurwoningen in Lakerlopen.
Alleen de gemeente ligt nu nog ver achter met haar plannen voor de herinrichting van de open-
bare ruimte. De  Ruysdaelbaan en het Rembrandtplein zijn daar de nu nog open liggende zenuw 
van het nu bijna gerealiseerde eindresultaat voor de gemeente.

Opinie
De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingezonden stukken te wei-
geren, wijzigen of in te korten zonder 
opgaaf van redenen.

1985 - 2000 - 2015
OUDBOUW TRUDO LAKERLOPEN 
WEER 15 JAAR VERDER
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In de laatste 15 jaar is er heel veel veranderd in de buurt. 
En dat is ook goed zichtbaar door de nieuwbouwwoningen 
en het winkelcentrum. 
Al 32 % van de woningen in de oudbouw zijn inmiddels door 
TRUDO verkocht en elke woning die leeg komt gaat ook in 
de verkoop. Dit zal snel kunnen gaan vanwege de vele ou-
deren in de buurt, en het vertrek van huurders die vinden 
dat door deze kopende, werkende nieuwkomers hun oude 
vertrouwde buurtje verdwenen is. En huurders komen er 
niet meer tussen bij Trudo in Lakerlopen. Er zijn hier geen 
goedkope sociale huurwoningen meer beschikbaar. Het be-
leid bij TRUDO is nl. gericht op het verkopen van alle goed-
kope sociale huurwoningen om luxe projecten te kunnen 
financieren. Verhuizen moet dan naar andere corporaties. 

Ook de nieuwbouw van Woonbedrijf zit al in het hogere segment van de sociale huren. Deze ont-
wikkeling heeft voor heel Lakerlopen in enkele jaren een totaal ander sociaal plaatje tevoorschijn 
getoverd.  Het aantal eigen woningen (Trudo slimmer-kopen en door SWS/woonbedrijf verkochte 
nieuwbouwwoningen) is spectaculair gestegen. De  oude volksbuurt met goedkope (huur)arbeiders-
woningen is verleden tijd, en komt nooit meer terug.   

En voor Trudo rest in Lakerlopen nog slechts de nobele taak van een handelsonderneming voor in- 
en verkoop van voormalige sociale (huur)woningen in de lagere prijsklasse. Met op de balans een 
constante vordering op de slimmer-kopers van een bedrag dat tussen de 25 en 40 % van de waarde 
van de verkochte woningen ligt.   
Is dat dan nog wel een woningbouwcorporatie?
                                                                                                                                                                             
Frans Van Damme

                        

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. 
 

     Zorgplan Rugpijn 
 
De 4 vestigingen van B-Fysic en Manders Fysiotherapie zijn de enige fysiotherapie 
praktijken in Eindhoven die dit zorgplan van de vereniging FysioTopics mogen 
uitvoeren.  
Dit Zorgplan biedt de patiënt de best mogelijke zorg (zie voor meer informatie 
www.fysiotherapiemanders.nl). 
 
De vereniging Fysiotopics heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapeutische  
zorgverlening te verbeteren. 
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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 

 

Ontspanningsyoga
op maandag- , woensdag- en 

donderdagavond
dinsdag- en woensdagochtend

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

Heerlijk voor de paasdagen:
vers lamsvlees

diverse smulstenen,
paté’s en salades

Natuurlijk allemaal uit eigen keuken.
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 8 mei 2015 naar: 
redactie.3t.magazine@on.nl of 3T-Magazine, Kievitlaan 11, 5613 BJ Eindhoven.

De oplossing van onze vorige prijspuzzel was: toverlantaarn.
We hadden een record-aantal inzendingen dit maal. De prijzen van Albert Heijn (een vierseizoe-
nen-dekbed en twee boodschappenpakketten) zijn gewonnen door mevrouw Van der Schans, de 
heer Coumans en de heer of mevrouw Van der Laan. Gefeliciteerd!

maandvan
deprijs 

ANDER
AUTOMATISEREN
BIND
BLOEIEN
CELLEN
CHAOS
DE RONDE
DRAMA'S
DIODE
DIVA
ECHT
ERKER
FIETS
GLAS
GUUR
HOBO
HOEDEN
INSTEKEN
JONGLEREN
KAJA
KARNEMELK
KOEKOEKLAAN
LOPEN
MAT
MEREL
NOESTE
NOGA
ONTWIKKEL
PROEVEN
QUA
RENDIER
ROND
SPOOR
STOP
TEGEL
TITAAN
TAART
UURWERK
VEER
VEESTRAAT
WEGEN
WIEL
WOKKEN
XANTIPPE
XYLOFOON
YOGA
ZELDEN
ZON

Y W N E R E S I T A M O T U A

R O O P S S R R K S R I U N X

U K G E T E A A G E T R D Y Z

U K A A T A J M I A W E L D O

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

E N E H A S N N R R F O E F A

D O C E A E G K K O D K N U A

N E N L R N L L O E K E Q B L

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

R P V P S M R P W E E E N O E

E I O R E E E T O D L R E E O

D T O N E O N R E L E D G I K

S N R V V O P O E K G N E E E

D A I S O A H C R L E I W N O

K X O B O H N E K E T S N I K

Voor de winnaar van de prijspuzzel stelt Service 
Bioscoop ZIEN 2 maal 2 MaDiWoDo vrijkaarten 
beschikbaar. Onze vertrouwde Service Bioscoop 
ZIEN is gevestigd  aan de Keizersgracht en biedt 
naast de vertrouwde service in de zaal ook bij-
zondere voorstellingen aan, zoals o.a. de speciale 
kleutervoorstellingen (met het volume lager en 
het zaallicht een beetje aan), Ladiesnights en de 
50+-bios. Een bezoek meer dan waard! Kijk voor 
meer informatie op www.zienbioscopen.nl.
Zelf naar ZIEN? Neem de bon van blz 9 mee!
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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 

Hi , daar ben ik dan weer even met, nou ja, er komt er weer eentje hoor.
Oh even serieus wezen dus maar hè, al was het alleen maar voor het heerlijke len-
teweer hier. Zo vroeg dit jaar hè. Ja echt, ik verheug me erop om alles weer te zien 
bloeien. Oh zeg, deuren open, lekker gezellig naar buiten maar weer. Ja, ik ken er 
wel enkelen die daar wel naar uitkijken hoor. De kachel mag nu heus wel uit, want 
het lijkt buiten al haast zomer. We wandelen toch anders dan in die brrr.. vrieskou 
hoor. Zo middenin die kou, met een bord warme soep voor je neus.
Nou dat mag best rustig verder gaan, maar ook genieten we vaak van dat mooie, 
’t goede of ’t lieve om ons heen.
Oh kijk die kleine boef nou eens, weer helemaal onder de modder, maar wel met ’n grote lach dus. 
Zelfs aan de dieren is het goed te merken, want zij weten wel raad hoor, rennen vliegen en ga zo maar 
door. Alles lekker schoon en fris en zo genieten we ieder op onze eigen wijze.
Oh ja dat vind ik zelf nog steeds het beste, ’t leukste, want dan is het ook echt voor jou, voor ieder-
een bedoeld. Dat vind ik nog steeds zo speciaal, dat ’t kan en zo mag wezen. Ouder of nog piepjong, 
maakt niks uit.
Heerlijk zo’n lach en dan die mooie, blauwe luchten of als zo’n kleintje iets zegt, dat zo onschuldig naar 
buiten komt, maar jouw lach is de zomer  en zo voel jij je ook weer goed en prettig op onze aardbol. 
Och kom er is toch zeker al kommer en kwel genoeg op onze wereldbol.
Of zet dat kastje maar eens uit en kijk daarbuiten eens om je heen en ik weet zeker dat dat in staat 
is om bij jou een goed gevoel weer nieuw leven in te blazen.
        Bye…Trudy

Ik lees een boekje en denk aan morgen,
Vergeet al snel veel meer van toen,

Soms tot de nok gevuld met zorgen.
Ja, wat kun je daar nu toch aan doen?

Fluiten, ook die mij omringen,
Maar er springt er geen eentje uit,
Och gewoon maar wat meezingen,

Toch wel een lentezonnetje hier door de ruit.
     T.

Ik houd zoveel van jou
Ik heb dat wel begrepen sindsdien.

Al ergerde ik me vaak bont en blauw.
Of had van alles dan gezien.

Het gevoel liet zich nooit verdrijven,
Al sta je op je kop of handen buiten,

Houden van betekent blijven.
Al hoor je alle vogeltjes fluiten.

T.

Een krokus

Het is maart
Zij roert haar staart
Kom uit die stulp
Wees als een tulp

Het geeft niet
Ga met de fiets
Trek erop uit in dit kikkerland
Voel een bries door Nederland

Wandel langs de Dommel
Voel je vrij als op een schommel
Planten staan in knop
Vlinders komen uit de pop

De natuur krijgt kleur
Het geeft haar fleur
Alleen of samen lopend in het bos
Laat alles even los
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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 

 
 


