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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 
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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.

Dankzij het mooie weer hebben veel mensen de Lichtjesroute dit jaar gefietst. Dat gaf aan dit typische 
Lichtstad- evenement een heel  aparte sfeer. Het was een gezellige drukte voor jong en oud. De cre-
ativiteit van de ontwerpers en de mogelijkheden van LED verlichting zorgden voor een onvergetelijk 
schouwspel. Het was weer een geweldig succes. 

Inmiddels is het tweede grote lichtevenement in onze 
stad GLOW alweer van start gegaan. Dit internationale  
festival van lichtkunst en architectuur heeft de ambitie 
om tot de besten van de wereld te gaan behoren. Het 
duurt nog tot en met 14 november.
Dat onze wijk gonst van de activiteiten en nieuwe  initi-
atieven, blijkt uit de vele kopij die we kregen aangele-
verd. Steeds meer buurtgenoten weten onze redactie te 
vinden met verrassende tips, foto’s en nieuwe ideeën. 
Maak gerust je wensen kenbaar, ook opbouwende kritiek 
is welkom.
Dit is voor ons een extra stimulans om u op de hoogte 
te blijven houden van de vele veranderingen die sinds 
de introductie van de wijkvernieuwing plaatsvinden. 
Uitbreiding van ‘De Reiger’, de ontwikkelingen rond het 
NRE-terrein, de afronding van de plannen in Lakerlopen, 
etc.

Om alle werkzaamheden goed en tijdig in te kunnen vullen zoeken wij enkele vrijwilligers; o.a. voor de 
redactie en het interview-team.  Voor  informatie belt u 040 – 2451639, Maria Stokkkermans.
Onze sponsoractie gaat weer van start. Vergeet ons niet! Alvast bedankt!

Trees en Maria
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De school rond 1914. Foto Henri Reufel

INFORMATIE-AVOND VERBOUWING SCHOOL REIGERLAAN: 4 NOVEMBER
Het 100 jarig bestaan van Saltoschool Reigerlaan was de aanleiding voor een stuk in het vorige 
nummer van 3T Magazine. Dank voor het mooie stuk over de geschiedenis van de eerste Nutsschool 
in Eindhoven.
Het stuk eindigde met de constatering dat bouw en renovatie ook vandaag de dag de sleutelwoor-
den zijn bij de bouwactiviteiten anno 2015. En bij dit laatste wil ik graag aansluiten.
Tijdens de zomervakantie zijn we verhuisd naar een tijdelijke locatie, het gebouw van de voormalige 
Internationale school aan de Humperdincklaan nummer 4.. Tijdens de bouwactiviteiten reizen de 
leerlingen iedere dag met bussen vanaf de Tenierslaan naar de Humperdincklaan en vice versa.
Ondertussen zijn de noodlokalen gesloopt en hebben deze plaatsgemaakt voor blauwe werkketen. 
Ook is er hekwerk geplaatst rondom de bouwplaats.
De renovatie-activiteiten zijn binnen in het hoofdgebouw en kleutergebouw al begonnen.
Allereerst waren er nog  een tweetal onderzoeken,  een bodem-en asbestonderzoek. Beide onder-
zoeken waren goed, dat wil zeggen er is niets gevonden. 

Op woensdagavond  4 november  beleggen we een informatieavond voor alle ouders/verzorgers 
van de school. Vanaf 19.00 uur is de school open voor inloop en koffie, de avond begint om 19.30 
uur en we eindigen rond de klok van 21.00 uur. Van harte nodigen we hierbij ook  alle betrokken 
buurtbewoners  en andere  belangstellenden uit voor deze bijeenkomst.
U bent van harte welkom op de Humperdincklaan 4. 
Via het Reigerbulletin blijven we u informeren en zullen we steeds de laatste informatie verstrekken. 
Op de schoolsite (www.bs-reigerlaan.nl) richten we een plaats in voor het laatste nieuws met be-
trekking tot de bouwontwikkelingen. Ook maken we een fotoverslag om zo de groei van de nieuw-
bouw visueel te volgen. Kortom we houden u op de hoogte!

Hartelijke groet.

Lia van Baal
Wnd directeur

SPONSORACTIE 2015
Beste buurtbewoners,

Roeien met de riemen die je hebt. Dat betekent voor ons: met zo weinig mogelijk geld een zo 
goed mogelijke wijkkrant uitgeven. 

Een wijkblad in elkaar zetten en verspreiden kost op de eerste plaats veel tijd. Een aantal vrijwil-
ligers besteedt hier met plezier een deel van hun vrije tijd aan. Daarnaast kost een wijkblad ook 
geld. Daarom zijn wij blij met onze trouwe adverteerders en sponsoren; Gemeenschapshuis ‘de 
Ronde’ en Buurtvereniging Villapark. Samen dekken zij een flink stuk van de onkosten.

Maar alles bij elkaar is dat nog niet voldoende, daarom doen wij hierbij een beroep op u.
Zeven maal per jaar krijgt u 3T magazine in de bus. 
Steun daarom onze jaarlijkse sponsoractie!
Alle beetjes helpen, maar het màg een beetje meer zijn.
Uw bijdrage ontvangen wij graag op IBAN: NL 48 INGB 0004 2958 68.

Dankzij uw bijdrage kunnen we ook in 2016 ons wijkblad blijven maken!

Trees Ploos van Amstel
Maria Stokkermans
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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
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foto’s: Lies Vogelzang

EN NU … REVUE!
Al maanden gonst het van de bedrijvigheid 
op dinsdagavond in Gemeenschapshuis De 
Ronde. Het Lichtstad Revuetheater bouwt 
er aan de nieuwe show, die op 20 en 21 
november in première gaat in het Park-
theater in Eindhoven. Inmiddels heeft het 
gezelschap hier al weer een paar jaar haar 
domicilie en is helemaal gelukkig met de 
mogelijkheden en de vele ruimtes die  kun-
nen worden benut. In de grote zaal klinken 
de stemmen en reppen zich de voeten van 
het koor, daar worden de ensemblestuk-
ken gezet. In een andere ruimte werken 
de dansers zich een slag in de rondte om 
hun ‘moves’ te verbeteren. Boven wordt 
er vergaderd, in de berging beneden is de 
kleding opgeslagen. Daar wordt gepast, 
gecombineerd, verfraaid. 
In de bar voorziet Mientje de dorstige ke-
len van meer en minder geestrijk vocht 
en kan iedereen na de vaak enerverende 
repetitie nog even nastuiteren. Vaak ligt 
het biljart vol met de nieuwe creaties en te 
passen kleding. De kleuren, de stoffen, de 
glitters geven een opwindend voorproefje 
van wat er staat aan te komen: de nieuwe 
productie. 

“En nu …. Revue!”, zo heet de nieuwe 
voorstelling van het Lichtstad Revuethea-
ter met muziek, dans, sketches en confe-
rences over hoe het vroeger was. 

Een show vol herkenbare nostalgie met een vette 
knipoog naar het nu.
Moderne pop/rockklassiekers, het Broadway-reper-
toire en glitter en glamour van ouderwets revuethe-
ater ontmoeten elkaar in een bonte verzameling. 
De samenwerking met een groep enthousiaste jon-
geren van Wensmuziek uit Bergeijk geeft een extra 
dimensie aan dit spektakel dat u niet mag missen.
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   Fysiotherapie Manders 

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

B-Fysic is de grootste en van een van de toon aangevende praktijken voor Fysiotherapie en 
Ergotherapie in de regio. 

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. 

Binnenkort starten wij met drie nieuwe diensten te weten: 
 Hartrevalidatie 
 Fysiotopics lage rugplan 
 Fysiotopics nekplan 

 
Zie voor meer informatie onze website.  www.fysiotherapiemanders.nl 

 

 
 

Service Apotheek Haagdijk 
 

Heeft u een gevoelige snel geïrriteerde huid ? 
Kunt u niet tegen parfum ? 

Dan hebben wij wellicht de oplossing ! 
 
 

Wij verkopen hypoallergene 
huidverzorgingsprodukten 

van de merken: Louis Widmer, Vichy en 
La Roche Posay 

 
Laat u door ons deskundig adviseren ! 

 
 

  
   
 
 

 
 
 

Service Apotheek Haagdijk 
Tongelresestraat 205  5613 DG Eindhoven  040-2432096 

 
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

 
 
 
 
 
 
 
 
                      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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Tongelresestr. 146  T 243 25 84 www.deronde.info
Ronde

de

ACTUELE AGENDAPUNTEN

“DE RONDE”   
BIJ GEWIJZIGD BELEID

Na de zonnige zomervakantie hebben de ver-
enigingen met veel inzet hun activiteiten verder 
opgestart en aangepast aan actuele wensen en 
ontwikkelingen.
Ook mochten wij nieuwe verenigingen en groe-
pen welkom heten in ons gebouw, dat door zijn 
multifunctionele structuur optimaal geschikt is 
voor een breed scala aan sociaal-culturele ac-
tiviteiten.

Wij hebben grote bewondering voor de veer-
kracht van de vrijwilligersbesturen en instel-
lingen die door extra inspanning een oplossing 
vinden voor het gewijzigde subsidiebeleid. Wij 
zullen hun acties graag ondersteunen in het ver-
trouwen dat onze bezoekers ook nu enthousiast 
blijven genieten van het geboden programma.

Nog vóór de zomervakantie werden de lopende 
projecten in Lakerlopen door het stadsdeelteam 
met de bewoners, werkgroepen, SWHL en me-
dewerkers van WIJ-Eindhoven geëvalueerd.
De aanbevelingen en conclusies van de gebieds-
verkenning Maatschappelijk Vastgoed en de 
daarop gebaseerde Propositie maatschappelijk 
Vastgoed De Laak worden door de gemeente 
uitgewerkt in een gebiedsprogramma voor La-
kerlopen van 2015 tot 2018. Het gebiedspro-
gramma is een “dynamisch” document dat de 
basis vormt voor het volgende Buurtcontract in 
Lakerlopen en dat zo nodig in de komende jaren 
kan worden bijgesteld.

Graag zullen wij tijdig inspelen op actuele ont-
wikkelingen in de buurt en aandacht blijven 
schenken aan uw wensen en nieuwe ideeën.
Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend even 
binnenlopen of bellen naar 040 – 2432584. Onze 
medewerkers zullen u  graag van dienst zijn.
U kunt ons ook per e-mail bereiken: 
sgvderonde@live.nl

Zaterdag 31 oktober 2015
Huismuziek Bien-Fait, 
10.30 – 12.30 uur
Irish Dance 13.00 – 15.30 uur

Donderdag 5 november 2015
NKBV Bergsport
19.00 -  22.00 uur

Maandag 9 november 2015
PVGE, lezing 14.00 – 17.00 uur
KBO  - Tablet cursus
13.00 – 17.00 uur
Eindhovens Mannenkoor
19.00 – 22.00 uur

Dinsdag 10 november 2015
HCC Computer cursus
10.00 – 12.00 uur

Zaterdag 14 november 2015
Internationale Dans, Senioren Instuif
12.30 – 17.30 uur
Irish Dance, 13.00 – 15.30 uur

Maandag 16 november 2015
KBO -  Tablet cursus
13.00 – 17.00 uur
Eindhovens Mannenkoor
19.00 – 22.00 uur 

Donderdag 19 november 2015
Internationale Dans Senioren
10.00 – 11.30 uur, 19.00 – 22.00 uur

Woensdag 2 december 2015
KBO- St. Antonius Sinterklaas
12.00 – 17.00 uur

Dinsdag 8 december
HCC Computer Cursus
10.00 – 12.00 uur

Zondag 13 december 2015
Eindhovens Mannenkoor, concert
14.00 – 17.00 uur

Maandag 14 december 2015
PVGE,  lezing 14.00 – 17.00 uur

Vrijdag 18 december 2015
Zonnebloem, Kerstviering
12.30 – 16.30 uur

Zaterdag 19 december 2015
Mibosie, Kerstinstuif
10.00 – 17.00 uur

Maandag 21 december 2015
KBO Antonius, Kerstviering

KAARTCLUB ZOEKT LEDEN! SPOED!
Kaartclub De Ronde kampt met een ernstig le-
dentekort en is naarstig op zoek naar rikkers 
en jokeraars. Onder het genot van een gezellig 
muziekje kaart men elke donderdagavond van 
20.15 tot 23 uur om leuke prijzen. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Frans Smits, Tafelbergplein 4. T 040-281 4089
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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 
 
Heeft u last van de STUIT ? 

 
o Sinds 2015 behandelen de bekkenfysiotherapeuten Quirine van der Weide en  Antoinette Manders  

uw stuitpijn of stuitklachten o.a. volgens de NIMOC methode.  
 
 
 
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.

 

Yoga voor ontspanning, balans,  
herstel en nieuwe energie

Info en opgave: 
Corina van Dommelen

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

www.pranayogastudio.nl
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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: 
• 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 

55+ Fitgym
• Dinsdag 13.45 – 15.15 uur  (2 groepen)

SWHL Koersbal: 
• Donderdag 13.00 – 17.00 uur 

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

Bijeenkomsten en cursussen

gebedsbijeenkomst Assemblee Mont Sion

• Zondag 13.00-17.00 uur

MIANO
• Zondag 13.00 - 17.00  uur 

Buurtwerk Welzijn Eindhoven 

• Woensdag 13.30 – 15.00 uur Meidenclub 9-12 jaar 

• Woensdag 13.30 – 15.00 uur kinderactiviteiten

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 
Eindhovens mannenkoor: • Maandag 19.00 – 22.00 uur JazzWorks Eindhoven: • Dinsdag, woensdag  en donderdag 19.30 – 22.30 uur 

Huismuziek Bien-Fait: • Zaterdag 10.30 – 12.30 uur 2x per maand 
Bandje Joost: • woensdag 19.30 – 22.30 uurJust4Fun

• woensdag 20.00-22.00 uur
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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

Wij zijn verhuisd! 
Voor vlaaien,bonbons of leuke kadootjes, 

kunt u bij ons terecht.

Tegen inlevering van deze advertentie 
ontvangt u 20% korting op uw aankoop. 

Deze aktie duurt t/m 30 nov. 2015

     
 
 

 

MUZIEK 

 

TABLETS 
SMART- 
PHONES 

SAMEN-
LEVING 

 

LEES- EN 
SCHRIJF-
KRINGEN 

LEVENSBE- 
SCHOUWING 

FOTOGRAFIE 

 

BEELDENDE 
KUNST 

GESCHIE-
DENIS 

 

FILOSOFIE 

TALEN 

Paul Krugerlaan 55  Eindhoven  040 290 85 03 

www.55pluseducatief.nl           educa55@iae.nl 
 
 

Programma 55 Plus Educatief 

THEMA 
BIJEEN- 

KOMSTEN 

DE DIGITALE 
WERELD 

Stationsweg 52 in Eindhoven 
(oude Douwe Egberts winkel)

T 040 244 99 66
www.houwens.nl

Openingstijden
ma t/m vr 7.00 tot 18.00 
za/zo van 8.00 tot 17.00

(Hatha)Yoga
Voor ontspanning en flexibiliteit van 
lichaam en geest (body & mind). 

Geef  jezelf  een gratis proefles cadeau 
en ervaar wat yoga voor jou kan 
betekenen.

Maandagavond of woensdagochtend 
in het Buurtkantoor aan de 
Paul Krugerlaan (ingang 
Bloemfonteinstraat 62)

Voor meer info stuur een mail naar 
r.macdonald@chello.nl of app/bel/sms 
naar   06 28074405

Ik zie je graag! 
Reini Mac-Donald
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FAMILIEBERICHTEN
Doop:
20 september Bailey van Kuijk
20 september Alaine van der Vliet
 4 oktober      Shania Broekman
 4 oktober      Elias Philippens

Huwelijk:
10 september Jolanda Spijkerman 
                     en Alphons Verbeek

Overleden:
16 september   Loek Ketelaars             78 jr
24 september   Mien van Mol-
                               van Houtert         91 jr
25 september   Maria Schuman-
                                van Wesenbeeck 78 jr
  6 oktober       Tina van het Hof- 
                              Mathijssen            85 jr
14 oktober       Iet de Natris-
                             van Venrooij          90 jr

Tongel
over din

VOGELWERKGROEP VILLAPARK    
Dit is voorlopig het laatste bericht van Vogelwerk-
groep Villapark!
Het project van Arjan Ooms om meer aandacht te 
vragen voor vogels in de stad -en niet alleen voor 
vogels, maar ook voor planten, bomen, zoogdieren 
en insecten- is in onze buurt afgerond. 
In het Villapark zijn afgelopen twee jaar nestkasten 
opgehangen voor gierzwaluwen en huismussen. De 
kasten zijn opgehangen bij particuliere woningen 
en ook enkele op openbare gebouwen. Verschil-
lende bewoners hebben hieraan hun medewerking 
verleend. Helaas waren er ook woningen die min-
der geschikt werden bevonden voor het ophangen 
van een gierzwaluwnestkast vanwege de aan-en 
wegvliegroutes van de vogels.
Op landgoed De Laak zijn ook nestkasten opge-
hangen voor winterkoninkjes, boomkruipers, me-
zen, boomklevers en vleermuizen. Ook is er een 
nestkast opgehangen voor een bosuil en zelfs een 
voor een ijsvogeltje! Arjan Ooms zal de nestkasten 
blijven controleren. Mocht er nog leuk nieuws zijn 
over de broedende vogels, dan kunt u het lezen in 
3T. Het is natuurlijk wel even wachten op het voor-
jaar...

Wat maakt een tuin aantrekkelijk voor vogels?  
Veel verschillende soorten bomen, struiken, plan-
ten. Niet te netjes. Bomen en struiken waar in de 
herfst bessen aanzitten om te eten. Merels kunnen 
een hele winter donkerblauwe bessen eten van de 
klimop, die in onze buurt veel voorkomt. Ook lijs-
terbessen vormen een populair onderdeel van het 
vogelmenu. Wilt u ook iets doen voor vogels in de 
herfst en winter, zorg dan voor vogelvoer op plaat-
sen waar katten er niet bij kunnen komen. 

In de volgende 3T begint de rubriek over vogels 
aan de hand van de straatnamen van onze buurt! 
De leden van de Vogelwerkgroep willen iedereen 
hartelijk bedanken die mee heeft gewerkt! 

Vogelwerkgroep Villapark: Liesbeth Mijs, 
Marijoke Wils, Hélène van Vriesland, 
Janneke Diepenhorst, Ildi Spiertz en 
Anne Tenner

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën of een leuk 
vogelnieuwtje, mail dan naar: 
anne@tenner.nl
Meer informatie over nestkasten en dakpannen 
vindt u op: www.stadsnatuur-projecten-arjan-
ooms-eindhoven.nl

E-BIKETRAINING
Speciaal voor fietsende 50-plussers orga-
niseert de gemeente Eindhoven in samen-
werking met de ANBO Eindhoven, KBO kring 
Eindhoven, PVGE-vereniging voor senioren 
Eindhoven en SOAB Adviseurs een informa-
tiedag over de E-bike, zowel op woensdag 
4  november als donderdag 5 november.

Heeft u al een elektrische fiets maar wilt u 
uw fietsvaardigheid met uw elektrische fiets 
vergroten? Of de kans dat u met de fiets ten 
val komt of van de weg af raakt verkleinen? 
Of heeft u nog geen elektrische fiets, maar 
overweegt u er één aan te schaffen? Kom 
dan zeker naar één van deze elektrische 
fietsinfodagen. Deelnemen is dus zeker de 
moeite waard en het kost u niets.

Kijk voor meer informatie op de website:
www.e-biketraining.nl 

Heeft u geen internet en wil u meer weten 
over de elektrische fietsinfodagen, neem 
dan contact op met SOAB: 
Peter Veenbrink, tel 06-26110845  of 
Herman van Rooijen, tel. 06-26110788.
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ACTIVITEITEN VAN DE MEIDENGROEP
De meidengroep is op woensdagmiddag van 14:00-
15:30 uur in de soosruimte van de Ronde 
(Tongelresestraat 146)

De meiden van de meidengroep hebben voor de 
komende periode deze activiteiten zelf bedacht:

Wat gaan we doen:
21 okt   halloween
28 okt   ivm de Herfstvakantie geen meidengroep
4 nov   pannenkoeken en gezonde smoothies 
            maken
11 nov   (bloemen)haarbandjes maken
18 nov   thee quiz
25 nov   pimp je... (neem zelf iets mee)
2 dec   Sinterklaas doorgeefspel 
   (je mag voor €2.50 een aantal cadeautjes 
   kopen, als je het bonnetje meeneemt krijg 
   je het geld terug. Neem je de cadeautjes 
   ingepakt mee naar de Ronde?)
9 dec   geef je talent door! 
16 dec   high tea 
23 dec   ivm de kerstvakantie geen meidengroep 
30 dec   ivm de kerstvakantie geen meidengroep

Voor vragen: Ilona Bijsterveld, Dynamo Jeugdwerk. 
M 0652746451 / i.bijsterveld@dynamojeugdwerk.nl

HEBT OF KENT U EEN GEZIN MET EEN KIND MET AUTISME?
Op dinsdagavond 3 november a.s. hebt u de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen over hoe het is 
te leven in of nabij een gezin met een kind met een vorm van autisme.
Elkaar Luisterend Steunen, een burgerinitiatief van Els Maas, organiseert een interactieve avond onder 
de naam “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet….”. 
Op deze avond krijgen de aanwezigen de gelegenheid om aan de hand van diverse toneelscènes met 
elkaar in gesprek te gaan over de invloed van autisme op een gezin. De scènes worden gespeeld door 
een semiprofessionele toneelgroep. Els Maas, ouder van een kind met een vorm van autisme, leidt de 
avond.
Ouders en iedereen die zich betrokken voelt bij een kind met een vorm van autisme in de leeftijd tot 
15 jaar is van harte welkom. 
Wanneer       dinsdag 3 november 2015 
Waar             GGzE Eindhoven 
                  Dr. Poletlaan 17, Eindhoven, ingang bij blauwe ballonnen 
Hoe laat      20.00 uur tot 21.45 uur 
                     Zaal open vanaf kwart voor acht 
Toegang gratis. Wel graag van te voren aanmelden bij Els Maas , T 040-2858744 of via 
elsmaas@ikzieikziewatjijnietziet.com of het contactformulier www.ikzieikziewatjijnietziet.com

GILDEMIS
In de Martinuskerk: zondag 15 november 
vanaf 9.30 uur de Gildemis ter ere van 
St.Martinus.

VERGADERING BUURTVERENIGING 
VILLAPARK
De jaarlijkse vergadering van buurtvereniging Vil-
lapark vindt plaats op maandag 7 december vanaf 
20 uur in het Academisch Genootschap.

KOM KENNISMAKEN MET... 
KEES 'T HART
Op 28 november 
spreekt Kees ’t Hart 
in het Academisch 
Genootschap.

Zijn grootste bekendheid verwierf Kees 't Hart 
met zijn laatste boek Teatro Olympico. Het 
werd genomineerd voor de Libris Prijs 2015. 
In deze roman beschrijft hij op hilarische 
wijze een grandioze mislukking. Of: hoe eer-
zucht het beoordelingsvermogen aantast.
 
Twee theatermakers denken de kans te krij-
gen hun stuk in het beroemde theater in Vi-
cenza te laten opvoeren. Hun opvattingen 
over theater verschillen hemelsbreed van die 
van hun Italiaanse gastheren. Waar die ver-
schillen in opvatting precies uit bestaan laat 't 
Hart vakkundig in het midden. In ieder geval 
voor wie geen theatercriticus is.

Meerlezaal, Academisch Genootschap
Zaterdag 28 november 2015
Begin 17.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur

AG-leden en niet-leden met recht op evt. kor-
ting: gratis; niet-leden: € 8,00 
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Agenda
voor de

CABARETPOEL IN ARNO’S THEATER
Cabaretliefhebbers opgelet! 
Op zaterdag 7 november speelt De Cabaretpoel, 
Vier keer leuk! in Arno´s Theater in Eindhoven.
 
In De Cabaretpoel spelen vier nieuwe aanstormende 
cabarettalenten elk een voorstelling van ongeveer 
25 minuten. U ziet finalisten en prijswinnaars van 
diverse cabaretfestivals. De cabaretpoel biedt aan-
stormend cabarettalent de mogelijkheid zich aan het 
publiek te presenteren als een soort reizend caba-
retfestival.
Een avondje Cabaretpoel is een echte belevenis. Het 
is een zeer afwisselende avond met vier uiteenlo-
pende cabaretgenres. Vier cabaretvoorstellingen 
voor de prijs van een; voor elk wat wils! Ben er op 
tijd bij, vorig jaar was het uitverkocht!

Op deze avond spelen:
Marco Lopes: cabaretier, theatermaker en acteur. 
Portugees bloed en een Haagse tongval is de per-
fecte combinatie voor deze scherpzinnige beeldende 
theatermaker.

Kitty Goemaat is de kersverse winnaar van het 
Leeuwarder Cabaret Festival 2014.  

Maarten Westra Hoekzema haalde de halve finale 
van Camaretten 2014 met het programma "De Ver-
leiding". Nu werkt hij aan een nieuw programma, 
laat u dus verrassen met nieuw materiaal! 
 
Fabian Franciscus vertelt een verhaal over scha-
pen, struisvogels en mensen met verlangens. Fabian 
won in 2013 het Leeuwarder Cabaret Festival.
 
Laat uzelf verrassen door het talent van de toekomst. 
Wie weet ziet u wel de toekomstige Theo Maassen of 
de nieuwe Youp van 't Hek. In ieder geval ziet u vier 
keer iets nieuws!
 
Datum: zaterdag 7 november 2015
Aanvang: 20.00 uur.
in Arno´s Theater, Kalverstraat Eindhoven.
Entree: met vroegboekkorting t/m 31 oktober € 16,- 
(Daarna € 17,50)
Reserveren via info@arnohuibers.nl of 
tel. 040 2816483 
(bij reservering per mail krijgt u een bevestiging. 
Reservering per telefoon is via voicemail; u wordt 
niet teruggebeld tenzij het uitverkocht is).

Een Goei Begin 2016
Nieuwjaarsbijeenkomst voor bewoners van het Villapark

Zondag 17 januari 2016
Zet vast in uw agenda: 16 - 22 uur in de Effenaar.

U bent er
dit jaar toch
ook weer bij?

vi
lla

vo
ge

ls
@

gm
ai

l.c
om

WIST U DAT ....?
In De Ronde al diverse jaren een Engelse 
Conversatie club voor Gevorderden bestaat ?

Wie zijn wij ...?
Een groep enthousiastelingen die eens per 
maand in een gezellige, ongedwongen sfeer ge-
durende 2 uurtjes bezig zijn met de Engelse taal 
door deze te spreken, met elkaar in debat te 
gaan en te luisteren naar elkaars verhalen, 
Wanneer komen we bij elkaar ...?
Eens per maand op een woensdagmorgen van 
10 -12 uur in De Ronde, zo'n 7 keer per jaar.
De volgende meeting  is op 11 november a.s.
De bijdrage in de onkosten bedraagt € 55,--
Wilt u meer weten of meedoen  neem dan con-
tact op met Jo Pompen tel. 040 2423297.
U bent van harte welkom.

SINTERKLAAS KOMT BIJ U LANGS!
Mag uw kind bij Sint op schoot?
Laat het ons even weten.

De sint en zijn Pieten komen op zaterdag 5 
december met het rijtuig bij u langs, tussen 
11.00 uur en 16.00 uur .
De kosten bedragen maar € 3 per kind

U kunt telefonisch opgeven bij:
Tel: 040 – 243 21 61
Tel: 040 – 281 03 38
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3t magazine | 15

foto’s: Arno van der Linden

kijk
in de  

wijk

3 oktober 2015 DAF Museumdagen bij het Daf-museum en het Daf terrein aan de Hugo van der Goeslaan

20 september 2015 Buurtdag Lakerlopen Kempensebaan

11 oktober 2015 Marathon Eindhoven door de Parklaan



Wat levert onze betaal- 
en spaarrekening 
jou op?

Klein Tongelreplein 4
5613 KK Eindhoven

Het SNS Overstapteam rekent het graag voor 
je uit. Kom langs in onze winkel of bereken 
het zelf op snsbank.nl/stap-over
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OVER HET HOOFD GEZIEN
Nu Lakerlopen een dertig kilometer zone is geworden horen alle 
kruispunten gelijkwaardig te zijn. Bij de herinrichting van de zijstra-
ten van de Ruysdaelbaan is de uitritconstructie aan de noordzijde 
(waar die aansluiten op de drukke doorgaande verkeersas dwars 
door de wijk die over het Rembrandtplein loopt) omgebouwd naar 
een gelijkwaardige zijstraat. Met het gevolg dat al het verkeer dat 
daar van rechts komt nu voortaan voorrang heeft, ook de fietsers die 
uit die zijstraten komen.

Maar één kruispunt wordt dan nu nog 
over het hoofd gezien...
Het kruispunt Hobbemastraat/Gerard 
Doustraat/Eeckhoutstraat ligt er nu 
raar bij. De vernieuwde aansluiting 
van de Gerard Doustraat is keurig aan-
gepast aan de nieuwe norm. Maar de 
Eeckhoutstraat heeft nog de oude uit-
ritconstructie !

Wanneer zal deze ook omgebouwd 
gaan worden ?

nieuwe aansluiting 
Gerard Doustraat

uitritconstructie Eeckhoutstraat 

LAATSTE NIEUWBOUW PROJECT WIJKVERNIEUWING LAKERLOPEN
Winkelcentrum Haagdijk is alweer enige tijd in gebruik 
en heeft een ruime parkeergarage onder het Klein Ton-
gelreplein beschikbaar voor het daar winkelende publiek.
Het terrein tussen de Veestraat,  Jacob Marisplein en Alb. 
Cuypstraat is het laatste stukje grond waarop nog nieuw-
bouw moet komen volgens de oude plannen voor de wijk-
vernieuwing van Lakerlopen. Het tijdelijke parkeerterrein 
voor de AH moet daarvoor dan wel eerst weer opgeruimd 
worden.
Vorig jaar heeft de gemeente al een anterieure overeen-
komst gesloten met Trudo (samen met  Bastide?)  ten-
einde deze bouwplannen mogelijk te maken. 
Zou er al enig zicht zijn op concrete bouwplannen voor 
dat terrein? En wanneer worden de wijkbewoners dan 
over deze plannen geïnformeerd ?

De wijkbewoners worden de laatste tijd nog maar karig geïnformeerd over de ontwikkelingen die binnen 
Lakerlopen gaande zijn. Of het nu over bouwplannen of de inrichting van de openbare ruimte gaat, veel 
gaat tegenwoordig buiten de bewoners om.

DERDE PROJECT VEESTRAAT IN IJSKAST
Eerdere berichten dat Woningcorporatie Trudo de bouw van het wooncomplex aan de Veestraat zou 
versnellen zijn door de tand des tijds volledig ingehaald. In plaats dat het project versneld zou worden 
uitgevoerd, is het project nu in de ijskast gezet en ziet het er naar uit dat er op het geplande terrein
voorlopig geen woningen meer gaan komen.

Stichting De Bastide vindt dit jammer omdat hiermee de optie op nog eens 12 extra woningen met een 
aparte ontmoetingsruimte voor jongvolwassenen met autisme en een normale begaafdheid komt te ver-
vallen.

LAKERLOPEN
STAND VAN ZAKEN DOOR FRANS VAN DAMME
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1001 artikelen daar zit vast wel iets voor u bij  

                               

Kortingen tot wel 80%  

Dagelijks aanvoer van nieuwe artikelen 

                 

Studenten krijgen 10% extra kassakorting op vertoon van een geldige 
studentenpas 

                         

                      

 

 

          

www.nuofnooiteindhoven.nl 

                       Openingstijden: 

Zondag en Maandag      gesloten 

Dinsdag t/m  vrijdag     9.30  - 18.00u 

Zaterdag                          9.30  -  17.00u 

 Adres: 

 Nu of nooit 

Ruysdaelbaan  31A 

5613 DX  Eindhoven 

Van €79.95 nu €39.97 

Facebook.com/nuofnooit 



voor 
stel 
lene

v
e
n

3t magazine |19

Een gezellig pand aan de Locomotiefstraat is de thuisbasis 
van StressMaster. De zussen Ansjeliena en Yolanda Vogels 
werken er als stress- en pijndeskundigen. Zij geven graag 
samen trainingen en workshops en coachen afzonderlijk 1 op 
1. Daarnaast hebben beide hun eigen invalshoek. Ansjeliena, 
met jarenlange ervaring als trainer in het bedrijfsleven, geeft 
ook de cursus snellezen. En Yolanda geeft bijvoorbeeld stoel-
massages.
Hun gezamenlijke missie? Mensen gelukkiger laten zijn door 
stress en pijn te elimineren. Dat doen ze bijvoorbeeld door 
middel van coaching en workshops.
Ze zijn gedreven en ontwikkelen zich constant door het 
volgen van cursussen en seminars. ‘Daarbij kijken we eigen-
lijk met dubbele ogen; we letten op wat de spreker heeft te 
melden, maar ook op wat het doet met de toehoorder.’ De 
technieken die hen aanspreken, nemen ze dan mee naar hun 
eigen praktijk.

Maar ook zelf timmeren ze aan de weg. 
Yolanda boekt momenteel succes met de 
door haar recent ontwikkelde Massage Klank 
Kleur. Zodat door diepe ontspanning lichaam 
en geest weer in balans komt. De reacties 
op de massage zijn positief en dat doet haar 
veel. ‘Als mensen laten weten dat ze zich 
nooit zo relaxed hebben gevoeld en dat het 
ze zoveel heeft gebracht… Daar doe je het 
voor.’
Hun filosofie is eigenlijk heel simpel.  Ansje-
liena: ‘Het leukste van ons vak is dat je men-
sen kan laten ervaren dat alles te trainen 
is. Dat je jezelf onder controle kan hebben. 
Je omgeving kun je niet veranderen, maar 
wel de manier waarop jij ernaar kijkt. En dat 
maakt een wereld van verschil’.  Ze geeft het 
voorbeeld van Nelson Mandela.  ‘Na jaren in 
de gevangenis was hij geen gebroken man. 
Hij koos ervoor om niet boos te zijn’. 

Hun klantenkring is heel divers, maar ook de aanpak is per persoon verschillend. 
‘Aan de hand van een intakegesprek bekijken we waar deze persoon het meeste baat bij zal hebben. ‘  
Naast coaching waarbij uitgebreid gesproken wordt over de pijnpunten van heden en verleden, biedt  
StressMaster ook een TRE-workshop aan. TRE staat voor Tension Releasing exercises. Met simpele 
lichamelijke oefeningen wordt het lichaam zelf aan het werk gezet om stress op te ruimen. Beiden zijn 
erg enthousiast over deze workshop. ‘Het zijn oefeningen die iedereen kan doen. Wil je de spanning in 
je lijf en leven verminderen, maar ben je huiverig voor ‘moeilijke gesprekken’, dan is TRE een prima 
manier’. Of, zoals verwoord in hun TRE-flyer, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
De zussen delen graag hun kennis over lichaam en geest. Op hun website stressmaster.nl zijn de 
e-boeken van de hand van Ansjeliena gratis te downloaden. Ook de website zelf is zeker de moeite 
waard. Met veel informatie, herkenbare voorbeelden en tips die uitnodigen tot nadenken èn  glimla-
chen.

Nieuwsgierig geworden? Alle informatie over de praktijk van StressMaster vindt u op stressmaster.nl  
Stressmaster, Locomotiefstraat 52, 5641 TT Eindhoven 
ansjeliena@stressmaster.nl  06-22330650, yolanda@stressmaster.nl   06-27611022

Voor de lezers van 3T Magazine geven Ansjeliena en Yolanda een 2 uur durende introductieworkshop 
TRE voor slechts EUR 10. Aanmelden kan via de website of telefonisch.

IN BALANS MET STRESSMASTER
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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 

 

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.

Telefoon: 040 - 212 98 00
(24 uur per dag, ook in het 
weekend)
 
Monuta Sol
Felix Timmermanslaan 2 
Eindhoven
www.monuta.nl/sol
 
Ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Wij nemen graag al uw 
zorgen rondom het regelen 
van de uitvaart uit handen.
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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 27 oktober 2015 naar: 
redactie.3t.magazine@on.nl of 3T-Magazine, Kievitlaan 11, 5613 BJ Eindhoven.

De oplossing van onze vorige prijspuzzel was AVONDROOD. 
Fenna Lenders en Marc Craenen wonnen een cadeaubon van EUR 15 van 
Bakker Meelmuts. Gefeliciteerd!

Voor de prijswinnaars van deze maand stelt Houwens vlaai 
& zo twee heerlijke rastervlaaien ter beschikkign. Bedankt!

ALT
ARA
AUTO
AVOND
BAGGER
BOUT
BOUWKEET
CEL
CENT
DAUW
DEEG
ETERS
EVEN
FIETS
FLESSEN
GANS
GAGE
GEDRAGEN
HAMER
HOBO
ISOLATIE
JAS
JURKEN
KABEL
LEPEL
LEVEN
MANEN
NOOD
NOTENBALK
ONTBIJT
PAPIER
PART
PIANO
PRATEN
QUARTAIR
QUSAR
QUEUE
RENNEN
RUM
SFEER
STREPEN
TOGA
TONGELREPAD
TONGELREPLEIN
UITJES
UILEN
VAAS
VULLEN
WEB
WIJS
XANTIPPE
YOGA
ZAGEN
ZWAK

van 
deprijs     maand

 

F N Z W A K L A B N E T O N R 

L D I S O L A T I E S B E B I 

E J L E C R T B N R O V O B A 

S O A D L J M E E H E U O D T 

S T O S I P G T E L W U A D R 

E O R B N A E P N K T P E O A 

N S T E R P P R E E E R N U U 

B N N D P I D E L R C A A E Q 

O A E N T E T L L E I T A P U 

M G G N E R N E U P G E U I A 

R A A G E L G N V A H N T V S 

E X Z G E N T O G A E J O A A 

E V B P O R N E M L E N A T R 

F I E T S Y D E I S D V A R A 

S L W N M U R U R N E K R U J 
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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

 

W W W . D E B O T T E L D R A N K E N . N L

Voor elk budget hebben we mooie geschenk-
verpakkingen en kunnen we een origineel verpakt 
cadeau aanbieden. 

Heeft u iets te vieren? Ook dan bent u bij ons aan 
het juiste adres. Kleine of grote gelegenheden, 
verhuur en bezorging: alles is bij ons mogelijk! 
Vraag naar de vele mogelijkheden. 

Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89
   :  De-Bottel-Dranken

info@debotteldranken.nl
Maandag: 13 - 18 uur
Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur

CADEAU’S OP MAATFEESTEN 
EVENEMENTEN

RELATIEGESCHENKEN

BEDRIJFSBORRELS
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Gedichten
Jeroen van EykTrudy Voorbij 

Ik geloof dat het steeds de moeite waard zal zijn, 
Om het beste van je leven te maken, 

Oud of jong, groot of klein.
Steeds weer genoeg om je hart opnieuw te raken.

Zo van donkere tijden naar het licht,
De hele wereld doet dan mee,

Dat brengt vanzelf een lach op je gezicht 
Communicatie brengt je zeker 

naar een en een is twee.
Trudy

            Stormwinden, sneeuw en regen.
     Geven ook aan deze tijd een eigen gezicht.

Griepprik, recessie of teleurstellingen 
komen we vaker tegen.

           Blijken steeds vaker van minder gewicht.
              Want de echte warmte zit van binnen,
              Kan alle lichtjes zuiver laten branden.

         Steeds weer kans om opnieuw te beginnen.
         Een leven dat werd gelegd in goede handen.

                                        Trudy

De herfst

Ze komt met rode groene gele bladeren
Hij blaast ze weg
Hij gaat door
Zij laat bladeren vallen

De bomen worden kaal
De wind blaast rond
De bladeren komen overal
Ze liggen te wachten

Op straten fietsen, razen en wandelen mensen 
Ieder met hun wensen 
Thuis gekomen, komen de verhalen 
over de wind de regen de vele bladeren en de kou

Binnen is het aangenaam
Het huis is er klaar voor
Boeken willen gelezen worden, 
de tv en de computer gaan aan 
Rusten, praten, werken, de kaarsen branden.

NATIONAAL MS FONDS  
ZOEKT COLLECTANTEN

Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten 
voor de jaarlijkse collecteweek van 23-28 
november. Tienduizenden collectanten trot-
seren het novemberweer met de instelling: 
Een beetje kou gaat wel weer over, MS niet! 

MS is een grillige ziekte maar vooral ook 
een beetje rare ziekte, want waarom raakt 
de ene persoon met MS in korte tijd snel 
geïnvalideerd en kan een ander met MS 
nog jarenlang goed functioneren? De enige 
gemeenschappelijke factor hierbij is angst. 
Mensen die aan MS lijden zijn altijd bang. 
Bang voor wat de ziekte kan aanrichten.  
 
Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal kernwoorden bij alle activiteiten en onderzoeken: ge-
nezing en verbetering! Genezing omdat we zo graag willen dat we een MS vrije wereld gaan krijgen. En 
wat  je nu nog niet kunt genezen, kan je wellicht wel verbeteren zodat de kans op uiteindelijke genezing 
vergroot wordt. 
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma´s waar-
bij het vertragen van invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt is. 
Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al iets kunnen doen? 
 
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose? 
Meld je aan als collectant via 010-591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl
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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 

 
 


