
De
 

SStratummer
Stadsdeelmagazine  3e jaargang • No. 3

In dit nummer:
•   Zwaar weer voor Genneper Hoeve?
• De laatste Buurtsuper
• Talent in Stratum
• 80  jaar Sint Cecilia 
• IJssport in Stratum: Bandy 
•  Nieuwe start Bewonersplatform Stratum

Fotografie: Jacob Kuijpers 



2

Aalsterweg 64 • Eindhoven •  040 - 2441344  •  www.schellenslaapcomfort.nl
Het betere advies krijg je bij Schellen

Van een goed matras profiteer je 
overdag nog het meest 

Het betere advies krijg je bij Schellen

FAC Eindhoven

FAC EindhovenHypotheken

Financiële planning
Verzekeringen

Winkelstraat 16 5644 EK Eindhoven T. 040 211 51 52 info@fac-eindhoven.nl

FAC Eindhoven is een onafhankelijk fi nancieel 
advieskantoor. 

Door persoonlijke aandacht, integriteit en helder 
communiceren ontzorgen wij u volledig.

Maak kennis met ons familiebedrijf door een 
vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.

DESIGN YOUR OWN BIKEDESIGN YOUR OWN BIKE

Roostenlaan 59 5644 GB  Eindhoven
•  T: (040) 293 00 22  •  F: (040) 293 00 24 

E: info@wieringatweewielers.nl  •  W: www.wieringatweewielers.nl

Winter
collectie
50% korting

Heezerweg 280 • 5643 KL Eindhoven 

volg ons op facebook!

DONDERS SCHOENEN 
Winkelstraat 15 5644 EK Eindhoven Tel: 2113137

Schoenen in verschillende wijdtes
Vakkundige meetapparatuur 
Goed advies 
Redelijke prijzen

DONDERS SCHOENEN 

Schoenen in verschillende wijdtes

Damesschoenen: Gabor, Rieker
Kinderschoenen: o.a Twins en 
Track style, Shoesme, Giga
Nu ook maandag open van 13-18 u !

Ekelhoff Hoortoestellen & Optiek
vertrouwd door eenvoud

Ekelhoff Hoortoestellen en Optiek •  Pastoor Harkxplein 2 
5614 HX Eindhoven • 040-2111546 • info@ekelhoff.nl

Opruimingsmonturen:
nu: € 75  € 100  en  € 125

–t/m februari 2015 ––t/m februari 2015 –

Den Hof 106 • 5582 JZ Aalst-Waalre

De visspecialist van het zuiden
• Assoriment van Aal tot Zeewolf
• Eigentijds, ambachtelijk 
• Cateringservice, complete Partyservice en BBQ

Raadhuisstraat 12a • 5582 JD • Waalre
www.zwarthoedviswinkel.nl

T:  040 22 15 089

• Eigentijds, ambachtelijk 
• Cateringservice, complete Partyservice en BBQ

Eindhovenseweg 61a 
5582 HP •  Aalst-Waalre
040 7370307 www.amelie-waalre.nl

Kom kijken in ons nieuwe pand!
Yankee Candle en Bunzlau Castle, 

cadeau en interieur



 

3

Stratum actueel 

In dit nummer pag.

Muziekkorps Sint Cecilia 80 jaar 4

Genneper Hoeve 6

Sport in Stratum 8

De laatste Buurtsuper 13

Talent in Stratum 15

Van de redactie
Dit is het derde en laatste nummer van 
De Stratummer van dit jaar. 
Om technische en organisatorische 
redenen hebben we er maar drie 
kunnen uitgeven. Daardoor zijn we 
in staat voortaan iets eerder in het 
kwartaal te verschijnen. 
Maar het belangrijkste nieuws is 
natuurlijk dat u ook in 2015 weer 
met regelmaat ons veelgeprezen 
Stadsdeelmagazine in uw brievenbus 
kunt verwachten.

Stratum in 2015
In Stratum zijn meer dan twintig 
bewonersorganisaties actief. 
Allemaal proberen ze met grote inzet 
om de leefbaarheid, veiligheid en sociale 
cohesie in hun eigen buurt te bevorderen. 

Allemaal zijn ze afhankelijk van vrijwilligers 
en een (meestal beperkt) buurtbudget. 
De overheid trekt zich meer en meer 
terug onder het fraaie eufemisme 
‘burgerparticipatie’. Daardoor wordt de 
rol van vrijwilligersorganisaties geleidelijk 
aan steeds belangrijker en tegelijk ook 
minder vrijblijvend. De wijkbibliotheek is 
wegbezuinigd. Zowel in de Zuidwester als 
in Vitalis Wilgenhof maken vrijwilligers het 
toch mogelijk goede boeken te lenen. Op 
pagina 12 in dit magazine leest u er meer 
over. 

De bijna zeven hectare braakliggende grond 
aan de Koranderstaat en de Heezerweg zou 
nog steeds een kaal veld zijn als niet door 
vrijwilligers uit de buurt een tijdelijke invulling 
was gerealiseerd. Nu ligt er een vrolijk 

park en wordt er stadslandbouw bedreven. 
We gaan in het komende jaar zeker 
aandacht aan dergelijke ontwikkelingen 
besteden. Overigens: Stadsdeelmagazine 
De Stratummer is natuurlijk zelf ook een 
voorbeeld van een particulier initiatief. 
Gemaakt met veel liefde en plezier maar 
zonder één euro overheidssubsidie. 

In het komende jaar hopen we 
intensiever te gaan samenwerken met het 
Bewonersplatform Stratum. Zij bestaan 
nu tien jaar en hebben hun waarde volop 
bewezen. Op pagina 10 leest u meer 
over die samenwerking en ook hoe u zelf 
initatieven kunt aandragen. 

– advertorial – 

Middelink by Trudy: topadvies in ondermode
Middelink Bodyfashion and more is 
sinds mensenheugenis gevestigd in 
Aalst. Een speciaalzaak voor modieuze 
kwaliteits-onderkleding voor dames, 
heren én kinderen. Trudy Naus is 
sinds bijna twee jaar de nieuwe en 
enthousiaste eigenaresse van de 
overzichtelijke en smaakvolle winkel. 
Trudy: “Het leuke van een speciaalzaak is dat je elke klant 
heel persoonlijk kunt adviseren. Middelink was bekend 
omdat je ook bij het kleinste klosje garen geholpen werd 
met het uitzoeken van de kleur. Optimale service is nog 
steeds ons kenmerk daarom heet de zaak nu Middelink 
by Trudy.” 

De kwaliteit van het assortiment is bewust gericht op het 
hogere en middensegment van de markt. Onderkleding 

wordt steeds modieuzer, een merk als Triumph ontwikkelt 
volop nieuwe producten, ook in grotere cupmaten. 
Nachtkleding is echt ‘homewear’ geworden. Dat is 
nachtkleding die ook in de huiskamer gedragen kan 

worden, lekker ‘cosy’ op de bank.  

Trudy: “Pip Studio is zo’n vernieuwende 
nachtkledinglijn waarbij je alles met alles 
kunt combineren. Goed afgewerkt in een 
prachtige kwaliteit van stof. Een merk wat 
echt in onze winkel past. Nieuw is Spanx. 
Shapewear die bij voorbeeld het silhouet 
extra voordelig uit laten komen. Een product 
waar een goed advies echt nodig is. Zo is 
de keuze afhankelijk van de kleding waar 

je het onder draagt of de mate waar in je je silhouet 
wilt ondersteunen. Ik let er op dat de klant een keuze 
maakt die niet alleen mooi is, maar ook lekker zit. Voor 
kinderen hebben we als bijzonder merk Claesen’s. 
Ondergoed is er van de merken Ten Cate, Lief en 
Claesen’s. Pyjama’s zijn er van de merken Schiesser, 
Lief en Ringella. Aan de afwerking en de materialen zie 

je dat de kwaliteit echt super is.“  
Trudy is de drijvende kracht, niet alleen in de winkel maar 

ook bij de inkoop en administratie. Gelukkig heeft haar 
moeder een eigen kledingzaak in Vitalis Wissenhaege 
waardoor ze haar dochter altijd met raad en daad kan 
helpen. En ook haar vader springt in de winkel bij als 

er een paar handen extra nodig zijn.

Den Hof 106 • 5582 JZ Aalst-Waalre T: 040 22 17 008  

Op 20 december is de winkel helemaal in Kerstsfeer, met muziek, hapjes en drankjes. 
Die dag speciale kortingen en een Goody Bag bij elke aankoop! e

Lingerie, ondermode, beenmode Nachtkleding, babykleding, fournituren

e
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Stratum heeft haar eigen 
culturele erfgoed. En daartoe 
mogen we het Muziekkorps 
Sint Cecilia zeker rekenen. 
Het korps bestaat uit 
een harmonie en een 
slagwerkgroep.  

Krantenberichten uit 1898 ver-
melden een ‘Harmonie Stra-
tumsch Muziekcorps’ die opge-
richt werd op 2 februari 1892. 
Maar pas vanaf 1934, als in 
Tivoli het muziek-
korps St. Cecilia 
wordt opgericht 
door Tinus van 
Breemen, is de his-
torie ook gedocu-
menteerd.
Tinus woonde 
op het Lavendel-
plein in de toen net 
gebouwde Kruidenbuurt. Hij is een eerste 
klas trompetter en hij speelt de sterren van 
de hemel. Vaak speelt hij voor de deur op 
straat en krijgen zijn buurtgenoten tranen 
in de ogen. Medeoprichter André Jansen 
woont even verderop in Tivoli.
Ondanks de crisistijd telt de 
vereniging bij oprichting 40 
leden. Er wordt gerepeteerd 
in een houten gebouwtje 
waar ook uitvoeringen gege-
ven worden. Het is er zo klein 
dat er bij uitvoeringen twee 
keer gespeeld moet worden 
om alle belangstellenden te 

laten meege-
nieten. 

Oorlog
In de oorlog 
is de vereni-

ging, zoals meer muziekgezelschappen, ge-
dwongen vrijwel alle openlijke activiteiten te 
staken. Instrumenten kunnen worden gecon-
fisqueerd en worden daarom verstopt, soms 
in kisten onder de grond en voor een deel in 
het rectoraat van Tivoli. 

Tivoli hoorde toen 
nog bij Geldrop en 
was te klein om vol-
doende leden aan te 
trekken. Dus vertrekt 
St. Cecilia naar het 
Eindhovense Stra-
tum. De leden re-
peteren in Astoria 

(later Musis Sa-
crum) aan de Leenderweg en 
weer later in café Hoogen-
kamp aan de Aalsterweg. De 
tamboers van het St. Jorisgilde 
oefenden in hetzelfde café en 
bleken best bereid om met het 

muziekkorps mee te lopen. Ze 
mochten bovendien voorop 
lopen en zo was de oprich-
ting van het tamboerkorps al 
snel een feit. 

Tot de eerste jaren na de 
oorlog dragen de muzikan-
ten van Sint Cecilia geen uni-
form maar alleen een pet. Tot 

1948, dan moet er besloten worden óf er 
nieuwe instrumenten óf echte uniformen wor-
den aangeschaft. En dat blijkt een heuse 
twistappel. Er komt ruzie en de harmonie 
valt in tweeën uiteen: de ene helft trekt met 
vaandel en al naar Tivoli en blijven zich ‘St. 
Cecilia’ noemen. 
De andere helft noemt zich het ‘Stratums 
Muziekkorps’. De scheiding blijft tot 1955. 
In dat jaar wordt de ruzie bijgelegd en gaat 
men weer gezamenlijk repeteren. De namen 
van beide korpsen worden nu samenge-
voegd tot ‘Stratums Muziekkorps St. Cecilia’. 
Het korps telt op het moment van samenvoe-
ging in een klap 101 leden en zo begint een 
nieuwe bloeiperiode.

Hij is zestig jaar lid van het 
Stratums Muziekkorps Sint Cecilia. 
Ooit met zijn broer begonnen als 
tamboer bij het Sint Jorisgilde, 
maar al snel naar het muziekkorps 
overgestapt. 
Ook daar heeft hij altijd slagwerk 
gespeeld tot hij ruim 30 jaar 
geleden tambour-maître werd en 
voorop ging lopen..

Wat doet een tambour-maître precies?
Hopen dat de muzikanten in de maat achter hem aan blijven 
lopen maar vooral aangeven wat en wanneer er gespeeld moet 
worden. Hetzelfde wat een dirigent bij een orkest doet, alleen wij 
exerceren ook tijdens het spelen. 

Sint Cecilia is tegenwoordig een van de weinige korpsen die ook 

echt nog op straat in uniform loopt. En dat is er niet eenvoudiger 
op geworden met alle verkeersdrempels en rotondes en natuurlijk 
een steeds drukker wordend verkeer

U kent de vereniging als geen ander.
Tja, ik zat 35 jaar geleden al in het bestuur. En sinds een paar 
jaar weer opnieuw toen er even bijgesprongen moest worden. 
Maar ik heb ook altijd in de activiteitencommissie gezeten en ook 
veel buitenlandse reizen georganiseerd.

Veel veranderd in die zestig jaar ?
We prijzen ons gelukkig met 60 leden maar het waren er ooit 
120. Heel het verenigingsleven loopt terug, dus dat merken wij 
ook. Mensen hebben gewoon minder tijd dan vroeger, dus elke 
week repeteren kan al een probleem opleveren. 

Hoeveel muziekkorpsen zijn er nog in Eindhoven?
We hebben gelukkig nog tien korpsen in Eindhoven. Maar het 
dreigt minder te worden want de jeugd trekt niet meer echt aan. 
Misschien dat het dragen van een uniform de jeugd niet meer zo 
aanpreekt. 

Tambour-maître Frans van de Meerendonk

Stratums Muziekkorps Sint Cecilia 80 jaar
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Serenades
In de jaren vijftig worden 
veel serenades gegeven 
bij allerhande jubilea of 
voor soldaten die terug-
keren uit Indonesië. Soms 
geeft men drie serenades 
op één avond, in totaal 
soms meer dan 300 per 

jaar. Ook wordt opgetreden bij grote sacra-
mentsprocessies in Stratum en Tivoli. Die in 
Tivoli was de sjiekste van heel Eindhoven, 
compleet met herauten te paard. Zo’n pro-
cessie kon uren duren en kijkers kwamen 
er met duizenden tegelijk op af. Na afloop 
werd de dorst gelest in de tuin van de pasto-
rie aan de Heezerweg.

In 1959 wordt 
het 25-jarig be-
staan gevierd 
en besloten 
wordt als jubi-
leumgeschenk 
nieuwe instru-
menten voor de 

drumband aan te schaffen. Maar dat gaat 
niet vanzelf. Het dagelijks bestuur vraagt om 
een globale begroting van de kosten voor 
het jubileum maar het feestcomité wil de ver-
rassing van de nieuwe instrumenten niet ver-
klappen en weigert openheid van zaken. 
Als het comité om geld vraagt weigert de 
penningmeester dat te verstrekken. Het ju-

bileum is uiteindelijk een succes maar in de 
nasleep wordt het volledige bestuur door de 
leden weggestemd. Dat leidt weer tot het op-
stappen van de Beschermheer en het Erebe-
stuur en een groot deel van de leden. En uit-

eindelijk wordt op 25 november 1959 met 
geld van het ‘Stratumse’ jubileumcadeau de 
vereniging Die Tambourijnen van die Stadt 
Eyndhoven opgericht.  

Studenten
In de jaren zestig ging het minder met het 
korps maar door een toevallige medewer-
king aan een studentenfeest sloot een flink 
aantal studenten zich aan en bleef het leden-
tal tot in de jaren zeventig op peil. Ook vrou-
welijke leden zijn dan al lang geen uitzon-
dering meer en onenigheid is er alleen nog 
over de vraag of tijdens repetities gerookt 
mag worden. Buitenlandse reizen met optre-
dens doen hun intrede en er worden met re-
gelmaat kapellenfestivals georganiseerd. En 

er zijn jaren waarin binnen de vereniging 
wel vijf huwelijken worden gesloten. In de 
jaren negentig kan men zelfs kieskeurig zijn 
bij het aannemen van nieuwe leden voor de 
harmonie. Alleen mensen die een instrument 
bespelen kunnen nog toetreden en dan ook 
alleen wanneer ze zelf een instrument mee-
brengen. Al geldt dit dan weer niet voor de 
drumband want daar is nog altijd versterking 
nodig.

Nieuwe eeuw
In de nieuwe eeuw krijgt ook het 
Stratums Muziekkorps zoals veel andere 
muziekverenigingen te maken met 
teruglopende ledenaantallen. Er wordt 
voorzichtig gekeken of samenwerking tot de 
mogelijkheden behoort en zelfs besloten tot 
een gezamenlijke repetitie met Koninklijke 
Harmonie ‘Musis Sacrum’ maar een echte 
fusie blijft uit.

In 2009 bestaat de vereniging 75 jaar en 
besluit het Stratums Muziekkorps om haar 
bijna 40 jaar oude uniformen te vervangen. 
En in die uniformen vierde het Stratums 
Muziekkorps Sint Cecilia dit jaar haar 
eerbiedwaardige 80 jarige verjaardag. 
Dat begon met een muzikaal Pinksterweekend 
in Koblenz en nog meer muzikale activiteiten 
en werd  afgesloten met een grandioos 
promsconcert “Stratum in Concert” op 22 
november in sporthal Tivoli.

Stratums Muziekkorps Sint Cecilia 80 jaar

De tweeling Roel en Bas de Vries is twintig jaar oud en de 
helft van die tijd zijn ze lid van Sint Cecilia. Ze hebben er 
goed muziek leren maken. Bas speelt klarinet en Roel hoorn.

Al tien jaar lid, dan moeten jullie het wel leuk vinden.
Bas: Vanaf het begin gingen we met ons moeder mee want die 
speelt tuba in het orkest maar we zijn het geleidelijk aan steeds 
leuker gaan vinden. Roel: Anders hadden we er niet na tien jaar 
nog bij gezeten.

Wat is er zo leuk aan?
Bas: Het muziek maken zelf is leuk maar het is er bovendien altijd 
gezellig. Roel: Met andere mensen samenspelen is leuker dan in je 
eentje en dit is een leuke club mensen. We zitten ook wel eens met 
zijn allen voetbal te kijken..

Zijn jullie de jongsten in het orkest?
Roel: Nee we hebben een fluitist die nog jonger is dan wij, maar er 
mogen wat ons betreft best nog wat meer jongeren bij.

Wat kunnen die verwachten?
Bas: Een gevarieerd gezelschap met mensen van alle leeftijden en 
een repertoire wat varieert van klassiek tot eigentijds. We spelen 
bijvoorbeeld ook veel popmuziek.

Blazers Bas en Roel
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Hoe lang bestaat de Genneper Hoeve?
De geschiedschrijving begint in 1740, 
dus midden in de achttiende eeuw, maar 
waarschijnlijk stond hier al lang daarvoor 
een boerderij. Want deze plek was een 
hoge droge dekzandrug in een beekdal 
landschap. Een zandrug waarlangs de 

Dommel en de 
Tongelreep 
stroomden die 
voor water en 
vruchtbaar 
bouwland 
zorgden: een 
aantrekkelijke 
plek om te 
boeren. 

Feitelijk is het 
hier een soort schiereiland, 

het woord ‘Gennep’ heeft ook als betekenis: 
‘plaats waar twee rivieren bijeen komen’. 
Van oudsher strategisch gelegen plekken 
die gewild waren. 

Je bent hier met vrouw en kinderen hier in 
2002 komen boeren. Hoe zijn jullie hier 
terecht gekomen?
Ik heb biologie en biologische landbouw 
gestudeerd aan de landbouwuniversiteit in 
Wageningen. Daarna heb ik praktijkonder-
zoek gedaan op een biologisch landbouw-
bedrijf in de Flevopolder. Dat was een com-
binatie van wonen, werken en onderzoek 
doen en daar ben ik gezwicht voor de prak-
tijk van het boeren zelf, wat ik nog steeds 
fascinerend vind. 

De gemeente Eindhoven had besloten om 
op Gennep een boerderij te beginnen om 
de toekomst van het gebied hier veilig te stel-
len en daarom zochten ze een iemand die 
hier als boer zou willen komen werken.

En wat trof je hier aan?
Een gerenoveerde langgevelboerderij uit 

1740 waar een kaasmakerij in was gevestigd 
en een hele mooie nieuwe stal. 

Maar verder nog niets, omdat de hele be-
drijfsvoering nog moest worden opgestart. 
Er was nog geen vee, geen paal in de grond 
en zelfs nog geen kruiwagen.

Zo ben je dus samen met je vrouw Mirjam hier 
begonnen.
Ik heb haar leren kennen aan de landbouw-
universiteit in Wageningen. Na haar studie 
heeft ze tien jaar op het Louis Bolk Instituut 
gewerkt, maar toen ik mij hier aan het ori-
enteren was raakte ze al snel zo enthousi-
ast dat ze haar onderzoeksbaan heeft op-
gezegd en hier de kaasmakerij wilde gaan 
runnen. Haar onderzoeksgebied was biolo-
gische voeding en het bevorderen van de 
bewustwording daarbij, dus dat lag wel 
in dezelfde lijn. Vooral omdat we hier kun-
nen laten zien hoe kaas eigenlijk gemaakt 
wordt. Mensen weten meestal heel weinig 
van de manier waarop voedsel wordt gepro-
duceerd,   dus dat was vanaf het begin voor 
ons ook een belangrijke drijfveer.

In 2002 kwamen we hier in dienst van een 
speciaal daarvoor opgerichte stichting. Er 
lag een globaal bedrijfsplan, maar wij moes-
ten vanaf het begin zelf uitzoeken waar we 
precies de mogelijkheden konden vinden om 
er een goed lopend bedrijf van te maken. 
Het uitgangspunt was 32 koeien waarvan 
de melk verwerkt zou worden tot kaas. Want 
een gewoon melkveebedrijf wat zijn melk 
aan de fabriek levert, kan alleen voldoende 
opbrengen bij 100 of 150 koeien. Maar de 
directe verkoop van kaas was onvoldoende 
om het financieel te bolwerken dus het dreig-
de al snel mis te gaan met de stichting. 

De koeien van de Genneper Hoeve zijn van het MRIJ (Maas, Rijn, 
IJsel ras). Het is een oud ras. 

Opvallend kenmerk zijn de flinke naar binnen gebogen hoorns, die 
bij modern melkvee afgebrand worden. 

Op de Genneper Hoeve fokt men de koeien naar raszuiverheid. Een 
zoveel mogelijk donkerrood dier met een typische hartvormige bles 
op de kop. Oorspronkelijk is het een koeienras uit het rivierengebied 
van Brabant, Gelderland en Overijssel. Het zijn robuuste dieren, en 
een tikje kleiner dan de gewone melkkoe. Ze leveren goede melk, 
maar ook kwalitatief goed vlees en leven uitsluitend van het relatief 
sobere voer van de eigen biologische boerderij dat vooral bestaat 
uit grasklaver, wat graan en bloemrijk beekdalhooi. Alle koeien 
hebben een eigen naam. In principe wordt elke melkkoe ieder jaar 
drachtig en krijgt ze een kalf. Zo niet, dan rest de slager.

Omringd door bebouwing van Stratum en Gestel ligt het prachtige landgoed Gennep met centraal daarin de ecologische 
boerderij. Er is misschien enige discussie tot welk stadsdeel de boerderij precies gerekend moet worden maar voor ons is Age 
Opdam een Stratumse Boer. En daarmee ook zo ongeveer de enige dus alle reden om hem eens op te zoeken.

Genneper Hoeve boert prima, nog wel

Age Opdam

Bloemrijk grasland waar het jongvee graast. Het 
wordt laat in het jaar gemaaid en levert strooisel 

op voor de potstal.

Volkomen onverwacht heeft de Gemeente 
Eindhoven besloten de publieksbijdrage 
van 70.000 euro voor educatieve 
activiteiten op de boerderij te schrappen. 
Nu komen er nog ruim 50.000 bezoekers 
per jaar. Als de publieksbijdrage wegvalt 
kunnen de bezoekers mogelijk niet meer 
terecht, omdat er naar andere inkomsten 
moet worden gezocht. Bovendien komt 
de hele exploitatie in gevaar, want door 
de beperkingen in het gebied zijn extra 
inkomsten nauwelijks mogelijk.

De stichting Vrienden Levend Erfgoed 
Gennep is samen met verontruste 
bezoekers een handtekeningenactie 
gestart. Inmiddels zijn er al meer dan 
7000 reacties verzameld. Wilt ook u 
meedoen? Dat kan op de boerderij zelf 
of heel eenvoudig via internet:

petities.nl/loket/eindhoven

De boerderij is net gerenoveerd en 

onder andere weer voorzien van een 

nieuwe rieten kap.  
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Vooral omdat de boerderij zichzelf moest 
bedruipen met alleen een publieksbijdrage, 
zonder subsidie. 

Gelukkig zagen we mogelijkheden om de 
bedrijfsvoering uit te breiden en daarom 
hebben mijn vrouw en ik, in overleg met 

de gemeente, de boerderij 
overgenomen van de 
stichting. Nu vormen we 
samen een zelfstandige 
firma en is er tuinbouw 
bijgekomen. Dus verkopen we nu ook 
biologische groenten en natuurlijk eieren en 
vlees van de boerderij. Van al het rund–, 
kalfs– of varkensvlees wat je hier koopt weet 
je dat het hier ook echt heeft rondgelopen. 
Daarnaast doen we aan natuurbeheer 
hier in het gebied en heeft de boerderij 
tegenwoordig ook een zorgfunctie. 
Door deze verbreding heb je meerdere 
inkomstenbronnen en haal je ondanks de 
beperkingen toch het maximale uit de plek. 
Wel hebben we al die inkomstenbronnen 
nodig om financieel gezond te blijven.”

Wat houdt die zorgfunctie in?
Die zorgfunctie is heel natuurlijk ontstaan. 
Vanaf het begin werkten we hier al mensen 
als vrijwilliger omdat ze zich daardoor be-
ter gingen voelen. Daardoor zijn we een sa-
menwerkingsverband aangegaan met een 
zorginstelling die voor professionele bege-
leiding zorgt. Uiteindelijk heeft dat er toe 
geleid dat in de drie andere gemeentelijke 
panden hier op Genneper Parken noord nu 
ook een woon– en werkgemeenschap is ge-
creëerd waar achttien mensen permanent 
onder begeleiding kunnen wonen en die op 
onze boerderij zinvol bezig kunnen zijn. In 
totaal zijn er 25 zorgcliënten werk-
zaam op de boerderij.

De varkens zijn niet van een bijzonder ras, maar komen wel van een gespecialiseerde biologische 
fokker. Ze worden, voor de herkenbaarheid, bij voorkeur op een zo bont mogelijk uiterlijk gekozen. 
Nadat ze zo’n zes tot acht maanden in ideale omstandigheden te hebben rond gewroet, gaan ze 
uiteindelijk naar een biologisch gecertificeerde slager. Daarna komen ze, weer via de eigen winkel, 

uiteindelijk als gerookte ham, spek of karbonaadje op het bord terecht.

De Genneper hoeve is een gemengd boerenbedrijf, maar onderhoudt ook 
verschillende natuurgebieden. Zowel voor de Gemeente Eindhoven als andere 
instanties waar onder Brabant Water, Brabants Landschap en Natuurmonumenten. 
Niet alleen in de directe omgeving van de boerderij, maar bij voorbeeld ook in 
Tongelre. Het beheer vindt plaats door begrazing met jongvee en het hooien van 
bloemrijk grasland en door akkerbouw in de vorm van granen.

Boerderij met veehouderij: kaasmakerij, veeverzorging, jongvee, kippen en varkens. 
36 melkkoeien, vierhonderd kippen en jaarlijks worden er ongeveer dertig varkens afge-
mest.
Land– en tuinbouw:  Een hectare grond met allerlei soorten groenten, variërend van 
aardappelen tot asperges en van sla tot aardbeien. Door biologische landbouw beoogt 
men de bodemvruchtbaarheid in stand te houden zonder gebruik van kunstmest of be-
strijdingsmiddelen. De grond wordt uitsluitend bewerkt door groenbemesting en stalmest.

Landgoedonderhoud: Gennep heeft een wettelijke status als landgoed. Het is 40 
hectare groot en moet voor minimaal 30% uit natuurgebied bestaan en voor 70% open-
baar toegankelijk zijn. Dat is hier dus land– en tuinbouwgebied. De boerderij houdt dat 
landschap in stand. Vooral het onderhoud van de beemden van de Tongelreep en Dom-
mel door maaien, snoeien en door hout– en waterbeheer. Denk aan hagen, houtwallen, 
knotwilgen, poelen, beemden en bloemrijkgrasland.

In de kaasmakerij wordt jaarlijks ongeveer 18.000 kilo kaas 
geproduceerd en verkocht. Die hoeveelheid is afhankelijk van het 
aantal liters melk wat de koeien jaarlijks leveren. Voor één kilo 
kaas is tien liter melk nodig. 

De Genneper Hoeve produceert boerenkaas, 
wat wil zeggen dat de rauwe melk niet 
gepasteuriseerd is wat een extra bijzondere 
smaak geeft.

De kaas wordt 
verkocht in 
de eigen 
winkel maar 
wordt ook 
afgenomen door 
verschillende restaurants, 
natuurvoedingswinkels 
en boerderijwinkels in de 

omgeving.

De 400 kippen zijn natuurlijk echte 
scharrelkippen en leven van wat ze zelf buiten 

bij elkaar scharrelen wat de smaak van de eieren 
sterk bevordert.
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Een leek zal op een ijsbaan niet snel het 
verschil zien tussen een potje ijshockey 
en een wedstrijdje bandy. Toch kennen 
beide sporten zo hun eigen regels. 

Paul van Hoek van de Eindhovense Bandy 
Club speelde ooit voor de Nederlandse se-
lectie en probeert inwoners van Stratum nu 
als secretaris van de vereniging enthousiast 
te maken voor het spel. In Nederland wordt 
bandy gespeeld in drie steden: Nijmegen, 
Utrecht en Eindhoven. Bij de Eindhovense 
Bandy Club, die werd opgericht in 1971, 
wordt op dit moment rinkbandy gespeeld. 
Dat is een wedstrijdvorm van zes tegen zes 
spelers, inclusief een keeper zonder stick. 
De topteams van de wereld spelen big ban-
dy. Daar wordt net als bij ijshockey met elf 
tegen elf gespeeld. 

Geen fysieke duels
IJshockey is ooit voortgekomen uit bandy en 
het is dan ook logisch dat de twee sporten 
op elkaar lijken. In beide gevallen draait het 
om het maken van zoveel mogelijk doelpun-
ten. Die punten moeten gemaakt worden 
door te scoren met een stick. Maar bij het 
ijshockey speel je met een puck, bij bandy 
juist met een kunststof balletje. Ook de vorm 
van de stick is anders en in tegenstelling tot 
het ijshockey zijn de fysieke duels bij bandy 
juist niet toegestaan. 

“Het is een sport waarbij het vooral draait 
om techniek”, vertelt Paul van Hoek, secreta-
ris van de Eindhovense Bandy Club. “Door-
dat de scheidsrechter het spel minder vaak 
stil hoeft te leggen, is ook het speeltempo in 
een wedstrijd een stuk hoger. De duels wor-
den dus vaak beslist in een fractie van een 
seconde. Dat maakt het een mooie sport.”

Genieten van de tegenstander
Een groot voordeel van bandy is volgens 
Van Hoek dat je veel minder beschermende 
kleding nodig hebt dan bij ijshockey. 

Het is volgens 
hem dan ook 
echt een sport 
die je mooi kunt 
spelen. 

“Een goede 
voorzet 
geven is 
hierbij 
eigenlijk 
net zo mooi 
als scoren. 
Ik kan echt 
genieten 
van een 
aanval met 
mooie combinaties. Zelfs als die door onze 
tegenstander worden gemaakt.” 

Juist de combinatie, waarbij al schaatsend 
de bal van elkaar wordt overgenomen, 
geniet bij de echte bandy-liefhebber de 
voorkeur boven bijvoorbeeld een lange 
slalom door de verdediging.

Nederlandse selectie
Van Hoek werd op de middelbare school 
enthousiast gemaakt door een klasgenoot 
die bandy speelde. “Kom toch ook bij ban-
dy” spoorde hij Van Hoek aan. “Ik kan he-
lemaal niet schaatsen”, was zijn eerste re-
actie toen nog. Het klasgenootje vroeg Van 
Hoek om dan maar te komen keepen. En 
zo begon de bandy-loopbaan van de Veld-
hovenaar. Jaren later vertegenwoordigde hij 
Nederland zelfs nog tijdens een landentoer-
nooi in Finland. 
Van Hoek: “In Scandinavië is de sport erg 
populair. Zweden behoort tot de absolute 
wereldtop. De grootste concurrent voor dit 
Noord-Europese land is Rusland. Die twee 
landen wisselen elkaar af als het gaat om 
wereldtitels.”

Hard meppen
In Nederland komt het belangrijkste 
team uit Nijmegen. Dit is ook het team 
dat Nederland vertegenwoordigt op 
internationale toernooien. In Stratum heeft 
de Eindhovense Bandy Club één team. 
Maar dat zouden er wat Van Hoek betreft 
best wat meer mogen zijn. “We hopen 
dat we bijvoorbeeld oud-hockeyers 
enthousiast kunnen maken voor het 
spelletje.” Hockeyers hebben volgens 
de secretaris in ieder geval al de goede 
techniek voor bandy. “Je hoeft niet heel 
goed te kunnen schaatsen, baltechniek is 

veel belangrijker. En hockeyers kunnen 
vaak goed en hard meppen. Dat komt je als 
aanvaller zeker van pas.” Van Hoek merkt 
dat bandy bezig is aan een opleving. “Veel 
hockeyclubs hebben het woord ‘bandy’ nog 
in de officiële naam van de club zitten. De 
link tussen de twee sporten is dus zeker 
aanwezig.”
Ook hoopt Van Hoek ooit nog een 
jeugdafdeling op te kunnen zetten. “We 
hebben natuurlijk ook in de toekomst mensen 
nodig om deze mooie club te dragen. 
Voorlopig kunnen we nog wel op ons vaste 
tijdstip op de ijsbaan blijven trainen, daar 
zijn we erg blij mee. Maar we willen 
meer mensen enthousiast krijgen voor 
onze vereniging.”

Meer informatie: 
www.bandy-eindhoven.nl

Sport in Stratum Hard meppen, 
maar vooral mooie combinaties maken 

Bandy: de oervorm van ijshockey 
door Maarten Gerats

fotografie: Ruud Engels



 

9



10

Doorstart in nieuwe stijl 
Bewonersplatform Stratum
Meer dan tien jaar geleden kwam 
een aantal Stratummers bij elkaar. Ze 
wilden invloed kunnen uitoefenen op 
– gemeentelijke – plannen in Stratum. 
Want bewoners moeten niet alleen 
gehoord worden bij problemen, maar ook 
kunnen meedenken over de oplossingen. 
Bovendien zijn er ook ideeën en plannen 
aangedragen. Zo is er is, met studenten 
van de TUE, een studie gedaan naar de 
kwaliteit van wonen in Stratum. Die studie 
werd besproken in een goed bezochte 
openbare bijeenkomst. Dat werd vastgelegd 
in een eigen Stratumse woonvisie. Het 
gemeentebestuur paste daarna haar 
eigen stedelijke woonvisie aan. Bovendien 
werd het idee om de ’As van Stratum’ te 
versterken serieus uitgewerkt in een speciale 
gemeentelijke studie. Die verbinding van 
straten, voorzieningen, pleinen en groene 
parken, lopend vanuit Genneperparken tot 
de DAF-fabrieken aan de Geldropseweg, 
krijgt nu extra aandacht.

Elke zomer maakt het bewonersplatform, 
samen met wethouders en raadsleden 
een fietstocht door Stratum. Langs locaties 
waar bijzondere ontwikkelingen, kansen 
of bedreigingen spelen en waar de direct 
omwonenden een toelichting geven. 
Een effectieve manier om bij de politiek 

aandacht te vragen 
voor initiatieven en 
kansen. 

Verkeer
Ook heeft het 
platform zich bezig 
gehouden met de 

verkeersproblematiek in Stratum. Het 
Bewonersplatform Stratum bracht meer dan 
honderd Stratummers een avond lang bij 
elkaar om knelpunten in kaart te brengen. 
Daarbij werden niet alleen de problemen 
besproken, maar werd ook hardop 
nagedacht over mogelijke oplossingen. De 
aanwezige verkeersdeskundigen van de 
gemeente hebben de avond gebruikt als 
basis voor een nieuw verkeerscirculatieplan.

Toenemende overlast van kamerbewoning 

en woningsplitsing kreeg aandacht van het 
Platform. Vroeger was het regel dat nooit 
meer dan 10 procent van de woningen in 
een straat voor kamerbewoning gebruikt 
mocht worden. Nu is de overlast in sommige 
straten onaanvaardbaar hoog geworden. Het 
bewonersplatform kwam met verschillende 
aanbevelingen, die rechtstreeks met de 
betrokken wethouder werden besproken.

Specifieke onderwerpen
Sinds 2004 heeft een tiental mensen het 
Bewonersplatform Stratum succesvol laten 
functioneren. Er zijn wat wisselingen geweest, 
sommige leden hebben zich teruggetrokken, 
anderen gingen verhuizen en weer anderen 
vonden het na al die jaren genoeg. Daarom 
is er weer behoefte aan vers bloed en 
nieuwe ideeën. Dat het platform goed heeft 
gewerkt staat buiten kijf en wordt ook door 
de gemeente voluit onderschreven. Zij ziet 
het Bewonersplatform daarom ook graag 
doorgaan. We hebben geïnventariseerd op 
welke manier dat het beste zou kunnen en 
zijn tot de conclusie gekomen dat er genoeg 
Stratummers zijn die zich graag voor een 
specifiek onderwerp willen inzetten. Daarom 

gaat het Bewonersplatform vanaf 2015 verder 
in een iets andere vorm. De basis blijft een 
(klein) bestuur, dat per onderwerp mensen 
gaat zoeken die zich specifiek daarvoor in 
willen zetten. 

Dat kan gaan 
over onderwerpen waar het Platform in 
het verleden al actief mee was, zoals 
leefbaarheid, veiligheid of ruimtelijke 
ontwikkelingen. Maar het kan ook 
gaan over zaken die tot nog toe niet 
zo voor de hand lagen.

Veel particulieren hebben ook in Stratum 
zonnecellen geïnstalleerd op het dak. 
Maar niet iedereen heeft een geschikt 
dak. Daarom is het een idee ontstaan 
zijn om te proberen in collectief verband 
zonnecellen te installeren. Bijvoorbeeld 
op daken van gemeentelijke gebouwen. 

Een aantal Stratummers heeft zich al 
bereid verklaart dat te gaan organiseren 
en het bewonersplatform zal hen daarbij 
faciliteren. Op dit moment is er helaas 
nog wel onduidelijkheid rond de BTW-
verrekening. Zodra hierover landelijk 
een besluit genomen is, zal via het 
Bewonersplatform een Stratum-breed 
initiatief van start gaan.

Elk onderwerp waar Stratum belang bij heeft, kan via het Bewonersplatform 
Stratum op de (politieke) agenda gezet worden. Het Bewonersplatform wordt 

door de gemeente in staat gesteld om via De Stratummer een breed publiek van 
30.000 lezers te bereiken. 

Via het beproefde middel van openbare avonden, waarvoor we natuurlijk ook 
ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden uitnodigen, wordt zo’n on-

derwerp helemaal uitgediept. En ook de resultaten (of het onverhoopt uitblijven 
daarvan) communiceren we weer via De Stratummer. 

Wilt u zelf een specifiek onderwerp aan de orde stellen? Wilt u ook meedenken 
over een publicatie in De Stratummer en helpen bij het organiseren van een of 
meer openbare bijeenkomsten? Meld dit dan eenvoudig via een mailtje. Vertel 

daarin welk onderwerp u belangrijk vindt en licht dit kort toe. Het adres is: 

aanmelden@platformstratum.nl

Er zijn verschillende terreinen en plekken 
in Stratum waar de komende jaren veel 
moet gebeuren. Zo zullen de Campina 
fabrieken gesloten worden. Wat 
moet er op die plek voor in de plaats 
komen? Aan de Korianderstraat en 

de Heezerweg ligt maar liefst zeven 
hectare grond braak. Wat te doen 

met het terrein rond de nu eenzame 
Tivoli-toren? 

Wilt u samen met andere 
Stratummers daarover 
meedenken? 

Laat het ons weten via: 
aanmelden@platformstratum.nl 

Drukbezochte avonden
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Wijkrestaurant het Cruydenhuisch in de Kruidenbuurt opende eind 2008 
haar prachtige locatie en trok in de afgelopen zes jaar steevast een groot 
en gemêleerd publiek. Het Cruydenhuisch werd, net als wijkrestaurant De 
Voortuin in Woensel, geopend om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen 
en ontmoetingen te creëren. Bovendien kunnen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt er een plek vinden om werkervaring op te doen, zodat ze kunnen 
doorstromen naar een reguliere betaalde baan. 

Sinds de 
vakantie heeft Het Cruydenhuisch een

 geheel nieuwe menukaart. Onder de 

naam Menu 040 biedt het 
restaurant een driegangen 
keuzemenu van 15 euro 
waarbij de gasten per 
gang keuze hebben uit 
vijf gerechten.  Het menu 
wisselt ieder seizoen 

en wordt bereid en geserveerd door de 
leerlingen van de wijkrestaurants onder 
begeleiding van een ervaren professional. 

Bedrijfsleider Clemens 
Scherpenzeel: „Wij 
bieden onze gasten 
een heerlijk driegangen 
keuzemenu voor 15 
euro en kinderen eten 
mee voor de helft van 

dat geld. Je hebt 
steeds keuze uit 
vijf verschillende 
voor-, hoofd- en 
nagerechten en we 
passen het menu 
elk seizoen aan met 
andere gerechten 
die bij het jaargetij 
passen.”

Waarom dit nieuwe 
menu?
Clemens: „Mensen 
konden tot voor kort 
zowel ’s middags 
als ’s avonds bij ons 
eten. Maar daar-
door sloot de keu-

ken relatief vroeg in de avond. Voor het pu-
bliek dat wat langer wil blijven tafelen blijft 
de keuken nu tot 21.00 uur open en gaat het 
restaurant pas om 22.30 uur dicht. Speciaal 
voor die doelgroep hebben we dit nieuwe 
uitgebreide menu samen gesteld”.

Wilt u op de hoogte willen blijven van de 
menu’s? ‘Like’ dan de facebookpagina 
HetCruydenhuisch of abonneer u op 
de nieuwsbrief via de website.

Wijkrestaurant Het Cruydenhuisch • Kalmoesplein 73 • 5643 LM Eindhoven
Openingstijden: Di. – Za. 17.00 – 22.30 (keuken open tot 21.00 u)   T: 040 212 05 00 • W: www.robinhoodeindhoven.nl

Het Cruydenhuisch valt onder Stichting Robin 
Hood Eindhoven. Directeur Rachida Achhoud: 
„We laten bij onze horecaondernemingen 
mensen werkervaring op doen, terwijl ze 
tegelijk een opleiding op maat krijgen 
aangeboden met workshops en gastlessen.”

Een van de mensen die daar gebruik van 
heeft gemaakt is Glen Castillo. Glen: „Ik was 
10 jaar werkloos en kon nergens aan de bak. Ik ging bij 
uitzendbureaus langs, maar kwam nergens aan het werk. 
Robin Hood heeft mij een eerste echte kans gegeven.” 
Met veel enthousiasme ging hij aan de slag bij het 
wijkrestaurant. “Ik heb discipline geleerd: op tijd komen, 

doen wat er van me verwacht wordt, veel 
gewerkt en lange dagen gemaakt. Ik heb 
mezelf beter leren kennen en ben mijn 

kwaliteiten gaan inzien. Vroeger liep ik weg 
als het moeilijk werd, maar nu heb voor het 
eerst in mijn leven wat afgemaakt en daar ben 
ik heel erg trots op!”

Glen heeft een diploma gehaald; niveau één 
horeca assistent intern bij Robin Hood. Nu 
heeft hij een baan bij Van der Valk als leerling-
kok en volgt hij een opleiding niveau twee. „Ik 

ben uit de uitkering en verdien nu mijn eigen geld. Ik ben 
zelfstandiger geworden, ik regel mijn eigen zaken. Voor 
mijn tijd bij Robin Hood had ik geen contact meer met mijn 
kinderen. Nu zie ik mijn kinderen iedere twee weken en kan 
ik ze zelfs financieel steunen”. 

Stichting Robin Hood Eindhoven 

Nieuw menu met grotere keuze

Cruydenhuisch langer open
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Zorg in Stratum 
Veel mensen in Stratum betreuren de sluiting van de 
openbare bibliotheek aan de Roostenlaan. Daar kon je niet 
alleen boeken lenen, maar ook rustig een krantje lezen. 
Woonzorgcentrum Vitalis Wilgenhof heeft daarom besloten 
zelf een wijkbibliotheek te openen.

De wijkbibliotheek is bedoeld voor de eigen bewoners én voor de 
bewoners uit de omgeving. Het uitleensysteem is gebaseerd op 
het bekende principe van ’boek voor boek’. Wie een boek leent 
moet er een ander (eigen) boek voor terug zetten. De bibliotheek 
is gevestigd in de prachtige open ruimte op de eerste verdieping 
van Vitalis Wilgenhof aan de Schalmstraat. Daar staan nu al de 
ruim gesorteerde boekenkasten met veel goede leesboeken en 
kinderboeken, maar ook Engelstalige boeken.

Binnenkort komen er comfortabele leestafels waar je rustig de krant 
kunt lezen. De wijkbibliotheek is zeven dagen per week open. Op 
maandagmiddag, woensdag de hele dag, en vrijdagochtend is er 
ondersteuning van enkele vrijwilligers. Zij maken u bekend met het 
uitleensysteem en houden de bibliotheek op orde. Als zij er zijn bent 
u ook van harte welkom voor een kopje koffie of thee.
In de toekomst worden er lezingen, workshops en activiteiten 
georganiseerd die een relatie hebben met boeken of het lezen van 
boeken. Met het ‘boek voor boek’-uitleensysteem blijft de collectie 

heel dynamisch. Voortdurend worden er boeken uitgeleend dus 
komen er ook steeds weer nieuwe boeken voor in de plaats. 
U kunt wekelijks een veranderde collectie aantreffen. Deze 
multifunctionele bibliotheekvoorziening past uitstekend bij het beleid 
van Vitalis, dat  haar woon- en zorgcentra integreert in de wijk en 
de omgeving. 

Directeur Decy Eysma: „Wij willen dat dit een echte wijkvoorziening 
gaat worden. Niet alleen een plek waar je goede boeken kunt halen 
en brengen, maar ook een informatiepunt waar je alles kunt vinden 
over wonen en zorg.” Als de hele inrichting definitief vorm heeft 
gekregen vindt de feestelijke opening plaats in januari 2015, maar 
iedere Stratummer kan de wijkbibliotheek nu al bezoeken en een 
leuk boek meenemen. Voor die tijd hopen we een mooie naam voor 
de bibliotheek gevonden te hebben en iedereen wordt van harte 
uitgenodigd mee te denken. 
Weet u een leuke naam? Mail die naar: f.offermans@vitalisgroep.nl
De winnende inzending wordt beloond met een mooie attentie!

Open elke dag. Assistentie en koffie of thee op maandag van 10–12 uur 
woensdag van 10–12 en 14–16, vrijdag van 10–12 (dan ook markt in de hal).

Kosters gevraagd op Glorieuxpark (m/v)
Erfgoed Glorieux zoekt drie of meer vrijwilligers die koster willen worden.

Werktijden: elke dag van de week van 10.30 tot 12.30 uur en bij extra diensten op feestdagen en uitvaarten.
De kerkdiensten vinden plaats in de kapel van verzorgingshuis Glorieux aan de Geldropseweg 170.

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website: www.glorieuxpark.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Petit of mevrouw E. Baarendse,

 T: 040 2947500 op kantoordagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Geïnteresseerd in deze bijzondere vrijwilligersfunctie? 
Schrijf dan uw motivatie met CV en stuur deze zo snel mogelijk naar c.peels@glorieuxpark.nl.

U bent als koster verantwoordelijk voor:
•  Het voorbereiden van de kerkdienst, waaronder het ontsteken van de kaarsen, klaarzetten 

van het Liturgisch Vaatwerk en andere benodigdheden voor kerkdienst of eucharistieviering. 
•  Het op orde brengen en houden van de kapel, misboekjes klaarleggen en beschikbaar stellen 

aan de priesters.
• Er op toezien dat de misgewaden en kovels correct zitten en schoon zijn.
• Het goed laten functioneren van de geluidsinstallatie.
• Het bestellen van artikelen, zoals kaarsen, boekjes en hosties.

Vitalis Wilgenhof opent dynamische wijkbibliotheek 
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De laatste buurtsuper
van Stratum
Het is langzamerhand een monument 
uit het verleden: de buurtwinkel in Tivoli. 
Buurtwinkels zijn er eigenlijk nauwelijks 
meer, omdat ze de concurrentie met het 
grootwinkelbedrijf allang hebben moeten 
opgeven.
Maar niet Toon Stratman, die de 
pensioengerechtigde leeftijd al jaren 
geleden genegeerd heeft en nog 
dagelijks zijn klanten voorziet van alles 
wat ze nodig hebben. En het meest 
verbazingwekkende: hij verkoopt het 
voor dezelfde prijs of minder dan de 
grootgrutter.

Hoelang hebt u de winkel hier al?
In 1967 ben ik hier in Tivoli komen wonen en 
ben ik deze winkel begonnen. Voor die tijd 
ventte ik in Gestel met groente en fruit langs 
de deuren. Ik woonde bij de winkel totdat 
het echt druk begon te worden en buurtge-
noten voor mij een handtekeningenactie be-
gonnen. Daarmee kregen ze het voor elkaar 
dat ik in het huis aan de overkant kon gaan 
wonen en de winkel zelf groter kon worden.

Dat was een heel andere tijd denk ik?
Dat was een heel andere tijd ja. Toen werd 
door iedereen nog heel veel aardappelen, 
groente en fruit gegeten. Kant- en-klaar-
maaltijden zoals je nu hebt, bestonden nog 
niet. Ik nam hier een bestaande winkel over. 
Ook al omdat er een woonruimte aan vast-
zat en ik toen net verkering had. Groenten 
en fruit waren natuurlijk de basis, maar ge-
leidelijk breidde dat uit met conserven en de 
bekende potten van Hak; die had je toen 
ook al. Toen kwamen er koekjes en snoep 
bij en zo werd het een volwaardige kruide-
nierswinkel.

Toen was het hier nog Geldrop…
Ja, Tivoli hoorde tot 1971 bij de gemeente 
Geldrop. Ik heb mijn dochter nog moeten 
aangeven op het stadhuis daar. Hier ach-
ter bij het kerkhof stond het gemeentebordje 
Geldrop. In die tijd was dit trouwens lang 
niet de enige buurtwinkel. Je had hier Ver-

hees met zijn kruidenierswinkel op de hoek 
van de Berenstraat en er zat nog een Spar 
in de Tijgerstraat met daarnaast een slager. 

Die zijn nu allemaal weg, maar u nog niet!
Die waren in die tijd al een heel stuk ouder 
dan ik en die winkels zijn ook daardoor ge-
leidelijk verdwenen en ik was nog vrij jong. 
Ik heb het altijd heel graag gedaan en het 
was ook altijd mijn kostwinning. Ik had ook 
het geluk dat ik iemand leerde kennen die 
graag in de winkel stond en ik was altijd 
alert op wat er nodig was in de buurt. Dat 
betekende in Tivoli veel bier en natuurlijk 
ook veel snoep voor de kinderen.

Dus het was altijd een buurtwinkel 
Nee hoor, mijn klanten kwamen van heinde 
en ver. Ik adverteerde in het Stratums Week-
blad wat in die tijd nog bestond. En daarna 
liet ik folders rondbrengen. Ik kon het name-
lijk goedkoop doen. Ik ging drie keer per 
week naar de veiling en ik kon goed inko-
pen omdat ik altijd in de groenten had ge-
zeten. Ik kocht ook in voor anderen waar ik 
ook weer commissie voor ving. 
En zo bood ik altijd een goed product voor 
een heel aantrekkelijke prijs. En nu nog trou-
wens, maar in die tijd was toch wel 80 pro-
cent van wat ik verkocht groente, fruit en 
aardappelen. Drie kilo spinazie voor 98 
cent. Daar verkocht ik 30 tot 40 kisten van 
in een weekend. Toen werd er nog stevig 
gegeten en niet zoals nu voor het hele ge-
zin een zakje gewassen spinazie van 300 
gram. En seizoensgroente was in die tijd 
natuurlijk normaal. Want boontjes het hele 
jaar door, dat bestond toen nog niet. Voor 

de winterdag had je de wintergroente of 
groente in conservenblik en de potjes van 
Hak natuurlijk. In die tijd kwam de oude me-
neer Hak nog persoonlijk bij je langs. In een 
Mercedes met chauffeur, want hij had zelf 
geen rijbewijs. Maar hij deed wel gruwelijk 
zijn best om zijn producten te verkopen, dus 
die had ik altijd in het assortiment.

Ik heb goeie omzet gekend hier: 10.000 
gulden per week was geen uitzondering. 
Maar ik had wel drie man personeel en met 
mezelf en mijn vrouw waren we met vijf man, 
dus je maakte ook je onkosten wel. En je 
uren. Want ik heb nooit minder dan zeventig 
uur in de week gewerkt. 

Nooit overwogen om ergens anders een 
winkel te beginnen?
Nee, want ik zat hier veel te goed. Aan Phi-
lips, en later Woonbedrijf, heb ik altijd een 
honderd procent prima huurbaas gehad. De 
huur was altijd relatief laag, ook al omdat 
ik investeringen zoals een koelcel en het be-
tegelen van de ruimten gewoon voor eigen 
rekening nam. Toen mijn vriendin een paar 
jaar geleden kwam te overlijden stond ik 
er helemaal alleen voor. Ik kreeg toen van 
Woonbedrijf een extra korting op de huur 
zodat ik met beperkte openingstijden de 
winkel toch draaiende heb kunnen houden. 

En dat blijft nog even zo?
Dat hoop ik toch nog wel even vol te hou-
den. Ik krijg gelukkig nu hulp van iemand die 
het leuk vindt af en toe ook een paar uur 
in de winkel te staan en zo houd ik ook 
nog tijd over voor mijn duiven.

Toon Stratman in zijn winkel

fotografie: Verse Beeldwaren
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We horen graag uw mening en ideeën 

Omdat we iets willen doen waar écht behoefte aan is, horen we graag van 
mantelzorgers zelf welke ondersteuning nodig is! 

Stuur uw mantelzorgidee dus vóór 10 januari 2015 naar:
hetbestemantelzorgidee@zuidzorg.nl.

Een vakjury zal de beste drie ideeën selecteren en het winnende idee kiezen. De drie beste ideeën worden 
door ZuidZorg, en als u dat wilt, in samenwerking met u uitgewerkt. U kunt dus echt een verandering in de 
zorg teweegbrengen! Bovendien wint het beste idee de ZuidZorg manteltrofee!

Zorgt u voor iemand in uw omgeving? Voor uw 
ouder, partner, kind, familielid, vriend(in) of kennis 
die ziek is en/of hulp nodig heeft? Dan bent u 
mantelzorger. Het is fijn om voor iemand te zorgen, 
u doet het uit liefde. Maar het kan ook pittig zijn. 
Bijvoorbeeld als er steeds meer zorg nodig is, of als 
u het combineert met een gezin en/of werk. Dan is 
het goed om te weten dat er ondersteuning mogelijk 
is. U heeft immers ook uw grenzen! Maar welke 
ondersteuning is wenselijk en waardevol? ZuidZorg 
roept alle mantelzorgers op om hun ideeën in te 
sturen! 

Bedankt!
ZuidZorg wil alle mantelzorgers in haar werkgebied heel 
hartelijk bedanken. Dankzij uw inzet voelen cliënten zich 
minder eenzaam en wordt er veel zorg verleend die anders 
wellicht niet mogelijk was. Momenteel verlenen ongeveer 
3,5 miljoen Nederlanders mantelzorg. Dat is op 1 op de 4 
volwassenen. En dat zullen er in de veranderende zorgwereld 
nog meer worden. 

Hoe houdt u het vol? 
Goede samenwerking tussen mantelzorgers en professionele 
zorgverleners is voor ZuidZorg heel belangrijk. We luisteren 
naar wat nodig is en proberen de taken zo goed mogelijk te 
verdelen. 

Maar, we willen meer doen. Voor cliënten, maar ook voor 
mantelzorgers. Juist omdat u zo hard nodig bent nu, en in de 
toekomst. 
Welke ondersteuning is wenselijk? Heeft u behoefte aan 
een luisterend oor? Meer inhoudelijke informatie en advies? 
Een handige zorg-app? Een vrijwilliger die de taken op 
afgesproken 
momenten even 
van u overneemt? 

Laat weten wat ú nodig hebt!

Wat is het beste 
mantelzorgidee van Brabant?
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Dit is Bor. Hij is zes jaar oud en al 
jarenlang bewoner van zijn eigen 
fantasieeiland. Het eiland is geheel 
bevolkt met machines en met knuffels 
zoals Tjik en Hik, die trouwens erg op 
elkaar lijken omdat ze een tweeling 
zijn. 

Hij kan er zo gedetailleerd over 
vertellen dat zijn moeder hem 
gevraagd heeft om er een echt boek 
over te maken. Bor is begonnen met de 
voorkant en ging toen verder met De 
Waterstraler en de Verwegmagneet. 
Toen alle tekeningen klaar waren heeft 

hij zijn moeder gevraagd een beetje te 
helpen om de kleurvlakken heel precies in 
te vullen met de kleuren die hij 

zelf het mooist vond. 

Ondertussen vertelde 
hij bij iedere tekening 
waar het precies 

over ging zodat 
zijn moeder zijn 
verhalen op kon 

nemen en netjes uit 
kon typen.

 

Moeder Floor 
Haaksman: „Ik heb 
helemaal 
Bor zijn 
eigen 
woorden 
gebruikt, 
en hooguit 
hier en daar 
herhalingen 
weg 
gelaten, er 
is niks aan 
toegevoegd of geredigeerd. 
Hij heeft daarna ook zelf weer de koppen 
boven de verhaaltjes geschreven, al moest ik 
soms wel een moeilijk woord voordoen.”

Bor: „Ik vind Huis op de tent de leukste omdat 
dat het huis van mij op het eiland is. Ik was al 
bezig met boekjes dus ging ik ook een boek 
over mijn eiland maken”.

Nou Bor, gefeliciteerd met je eerste boek!

Bor: „Het is niet mijn eerste boek. Dit is 
mijn laatste boek en ik ga er nog veel meer 
maken”.

Talent in Stratum 

Het Boek ‘Mijn Eiland’ van Bor is te lezen en te bekijken op www.stratummer.nl  

Bodyfashion and more 
Triumph, Mey, Sloggi, Schiesser, Falke, Oroblu, Pip Studio, Ringella en Feetje 

Den Hof 106 • 5582 JZ • Aalst-Waalre • 040 22 17 008

ee

, , Lingerie, 
ondermode, beenmode

Nachtkleding, 
babykleding, fournituren

20 december is onze winkel helemaal in Kerstsfeer
met muziek, hapjes, drankjes, speciale kortingen en

een Goody Bag bij elke aankoop!  Onze winkel is in de feestmaand in Kerstsfeer.
Leuke cadeau’s voor de feestdagen.

Open: di – za van 10.30 uur tot 16.00 u. T: 040-2933363  M: 06-42726123 
Wissenhaege, Herman Gorterlaan 4   •  5644 SX Eindhoven 

www.dekledingkamer.com 

Van bovenkleding tot ondergoed,  nacht–kleding en beenmode. 
Zowel voor dames als heren. Goede producten in mooie kleuren. 
Bekende merken, geslecteerd op een goede draagbaarheid en 

makkelijke wasbaarheid zoals Finn Karelia, Sommerman, Erfo, Roberto 
Sarto, Siegel en Golléhaug, Fellows, Robson, Ringella en Triumph. 

 Let op: opruiming!
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Paul: “Stichting Michaelson is een 
erfenis van mijn zoon Michael, die 
hij met grote opoffering, namelijk 
zijn leven, heeft nagelaten. Mijn 
zoon kon het leven niet meer 
aan en zag geen andere uitweg. 
Op Michaels geboortedag, 
22 september 2012, heb ik de 
stichting opgericht. Omdat ik in 
mijn hart voelde dat het zo moest. 
Tijdens zijn leven heeft Michael er 
met mij over gesproken dat hij een 
plek miste waar jongeren terecht 
kunnen als zij het even niet meer 
zien zitten. 
Een veilige plek waar 
iedereen hulp kan krijgen 
en waar die hulp niet 
belemmerd wordt door 

regelgeving, protocollen of een 
gebrek aan financiële middelen. 
Deze plek is Michaelson. Een plek 
die er helaas niet voor Michael was, 
maar in zijn naam probeer ik er nu 
voor te zorgen dat andere jongeren 
wel een veilige plek en een luisterend 
oor kunnen vinden”. 

Huiskamer
“Tieners en (jong)volwassenen uit Eindhoven 
en de regio, zijn welkom bij Michaelson. 
Wij zijn er voor jongeren die dreigen vast 
te lopen, de situatie niet meer overzien, of 
gewoon op zoek zijn naar een gevoel van 
veiligheid en vertrouwen. Wij bieden hen 
een warm welkom in een prettige omgeving. 
In onze sfeervol ingerichte huiskamer zijn 
meerdere zithoeken gecreëerd. Er is ook een 
keuken, een gedenkhoek met persoonlijke 
spulletjes van Michael en een aparte ruimte 
waar energetische behandelingen gegeven 
kunnen worden. De deur staat letterlijk open 
en de thee wordt vers gezet.”

“Sinds de oprichting hebben we al meer dan 
honderd jongeren ontvangen. Zij hoeven 
hier aan geen enkele verwachting te voldoen 
en worden niet beoordeeld. Wij weten dat 
we noodzakelijk zijn, doordat jongeren 
aangeven dat zij zich hier veilig en gehoord 
voelen. Het komt voor dat ze zich hier in 
onze huiskamer veiliger voelen dan in hun 
eigen huis.”

Iedereen welkom
“De kracht van Michaelson is dat er geen 
strenge kaders zijn en iedereen welkom is. 
Het is eigenlijk een simpel maar doeltreffend 
model: een veilige plek waar jongeren altijd 
terecht kunnen.”

“Wij zijn geen plaatsvervan-
ging van de huidige zorginstel-
lingen, maar een aanvulling 
op de reguliere hulpverlening. 
Wij zijn autonoom en niet ge-
bonden aan regelgeving en 
protocollen. 

Er wordt oprecht vanuit ons hart 
gewerkt. Hierdoor zijn we helemaal 
gericht op de persoon die tegenover 
ons op de bank zit. Er is een basis 
van gelijkwaardigheid en wederzijds 
vertrouwen. We laten de regie bij de 
jongeren: zij blijven verantwoordelijk 
voor hun keuzes.”

“Wij bieden veiligheid, een luisterend 
oor, aandacht en we oordelen niet. Indien 
gewenst organiseren wij het contact met 
officiële hulpinstanties. We zien de nood 
bij veel jongeren. Het zaadje is geplant om 
overal in Nederland dergelijke huiskamers 
te laten ontstaan.” Uitnodigende 
plekken, die zeggen: ‘Je mag er 
zijn.’”

Stichting Michaelson is een particuliere stichting voor tieners en (jong)volwassenen 
die vast dreigen te lopen. Paul Rötschke is de oprichter en vernoemde de stichting 
naar zijn zoon Michael die in 2012 een einde aan zijn leven maakte. In het pand 
direct naast zijn antiekwinkel ‘Affaire d’Antiques et Cadeaux’ biedt Paul jongeren 
letterlijk een huiskamer aan waar ze hun verhaal kwijt kunnen. 

Stichting Michaelson biedt geborgenheid

Er zijn drie vaste inloopmomenten 
per week: 

• woensdag van 14 tot 18 uur
• vrijdag van 14 tot 18 uur
• zaterdag van 13 tot 17 uur

Het is ook mogelijk om op een ander 
moment dan de inloopmiddagen te 
komen. Bel dan even voor een afspraak 
of stuur een bericht per mail. 

Stichting Michaelson
Hertogstraat 29a
5611PA Eindhoven
T: 06-571 675 01

E: info@michaelson.nl
W: www.michaelson.nl

Michaelson is gehuisvest in Stratum 
tegenover het Diagnostisch Centrum. 
Een structurele plek waar jongeren 
terecht kunnen. “Onze wens is een 
geschikt panda in een rustige omgeving 
te vinden, met veel verschillende 
activiteitenruimten en een grote tuin, 
waar jongeren hun handen uit de 
mouwen kunnen steken. Voorwaarden 
zijn veiligheid en geborgenheid. Niks 
meer en niks minder. Het meest geschikt 
zou zijn een leegstaande kerk, hoeve of 
schoolgebouw.”

“Bij Michaelson werken 
ervaringsdeskundigen en begeleiders. 
Mensen die als geen ander weten hoe 
het voelt om even geen uitweg meer te 
zien. Michaelson heeft inloopmiddagen 
waarop mensen aanwezig zijn, die 
luisteren naar jouw verhaal. De hulp 
is gratis en anoniem. Je hoeft geen 
afspraak te maken en wachtlijsten zijn 
er niet.”

door Sabrina van Loon
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Voor kopers die interesse hebben hun eigen huis te ontwikkelen zijn nog woningen 
te koop. Meer weten? 
Surf dan eens naar www.zelfaandeknoppen.nl 

of bel met ’thuis op telefoonnummer 040 24 99 999

Woonstichting ’thuis is verhuisd
Kronehoefstraat 83

5612 HL Eindhoven  040 24 99 999 
www.mijn-thuis.nl

Het laatste blok huur- en koopwoningen 
in de Bloemenbuurt-Zuid, Klaproos 
genoemd, wordt ook weer 
ontworpen via Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO). De kopers 
zijn in mei gestart met het ontwikkelen, 
de huurders in september. De bouw start 
naar verwachting begin 2015.

“Gisteren zei ik nog tegen mijn partner: 
‘was het maar zo ver’.” Marion Mannaert 
woont in Woensel-Noord en greep deze 
kans op een gelijkvloerse huurpatiowoning 
met beide handen aan. “Mijn partner is 
al bekend met CPO. Wij willen graag 
meedenken over de indeling van onze 
woning. Er valt veel te kiezen, we zijn 
samen met onze toekomstige buren aan het 
puzzelen over de plattegronden. Ik ben 51 
en heb pas een nieuwe heup gekregen, ik 
werk in Waalre. Voor mijn gezondheid is 
het beter als ik als ik niet teveel trappen hoef 
te lopen en dichter bij mijn werk woon.”

Ambitie 
Klaproos is het laatste woningblok aan de 
Leostraat dat ontwikkeld wordt. In totaal 
gaat het om ongeveer zestig woningen: 
24 huurappartementen tussen de 50 en 
60 m², vier huurpatiobungalows en 37 
grondgebonden koopwoningen.
De toekomstige huurders komen uit 
verschillende Eindhovense buurten, een 
enkeling uit Veldhoven en Best. “De uitdaging 
was mensen te werven die een bepaalde 
‘drive’ en ambitie hebben om samen aan de 
slag te gaan en bereid zijn tijd en energie 
in hun woning en de buurt te steken”, 
zegt Irene Neggers, sociaal projectleider 
van ’thuis. “Daarom hebben we bij het 
aanmeldingsformulier gevraagd om een 
motivatiebrief te schrijven. Dat betekende 
dat we hele gemotiveerde huurders kregen 
die graag mee willen doen aan CPO.” 
 
Betrokken
Woonstichting ’thuis merkte al in de 
eerste twee fases van de wijkvernieuwing 
dat door het samen ontwikkelen mensen 
enorm betrokken raakten bij hun woning en 
woonomgeving. Daarom koos ze opnieuw 
voor CPO met kopers en huurders. De 
huurders van Klaproos zijn overwegend 
jonge mensen, startende stelletjes of 
alleenstaande dertigers. Maar er zijn ook 
een paar vijftigplussers bij. “Klaproos is een 
leuke club”, zegt begeleider Jan Walrecht 

van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer). “We 
zijn al heel ver, nog dit jaar vragen we de 
bouwvergunning aan.” 

Jaren dertig 
De stijl uit de jaren dertig, maar aangepast 
aan de huidige tijd. Die sprak Mark 
Verhoeven aan. “Je hebt inspraak hoe je 
appartement eruit komt te zien. Ik vind dat 
redelijk vernieuwend voor huurders. Voor 
mij speelt ook mee dat ik - na de verkoop 
van mijn huis - wil gaan huren. Dit project is 
een korte route naar een huurwoning.” 

Tegen wachtlijsten van jaren keken ook 
Chantelle Grundlingh en Gina Bartels aan 
die graag willen gaan samenwonen met 
hun partners. Zelf meedenken, dat is best 
intensief vinden ze. “De kopers zijn al 
eerder begonnen, wij vergaderen eens in 
de twee à drie weken. Daardoor heb je wel 

van het begin af aan het gevoel dat je het 
samen doet.” 

Gezamenlijk
Afgelopen maandag hebben huurders 
en kopers voor het eerst gezamenlijk 
vergaderd. “Ze moeten samen beslissen 
over het aanzicht van het hele blok, de 
invulling van het binnenterrein, het parkeren 
en het groen”, zegt Jan Walrecht. Marion 
Mannaert is er blij mee. “Wij kijken vanuit 
onze keuken het binnenterrein in.” 

Geboren en getogen Stratummer Frits 
Huybers moest noodgedwongen verhuizen 
naar Gestel. Nu keert hij terug naar zijn 
‘roots’. “Stratum is toch wat spontaner dan 
andere delen van Eindhoven. Natuurlijk 
zijn die bijeenkomsten pittig, maar als 
je iets graag wilt, moet je er wel wat 
voor over hebben.”

Klaproos laatste ontwikkelblok in 
Bloemenbuurt-Zuid

Wijkvernieuwing nadert einde

Klaproos gezien vanaf de rondweg vanuit de Aalsterwegzijde. Op de voorgrond (hoek Leostraat-
Anjelierstraat) het appartementengebouw. Vanaf de hoek naar links, verder de Leostraat in, zijn de 

grondgebonden koopwoningen aan de rondweg zichtbaar.
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Heezerweg 307 • 5643 KE Eindhoven 
T:  040-2125333    

E: info@fysiotherapieheezerweg.nl
W:  www.fysiotherapieheezerweg.nl

Specialisaties:
 Manuele Therapie, Psychosomatiek, Geriatrie, NAH, Parkinson, COPD, 

Doorbraak Depressie, Looptherapie bij etalagebenen, Hartrevalidatie, 

Medische fitness en Pilates.

WWW.BOEKHANDELVANGRINSVEN.NL
Ruim 89.000 titels op werkdagen voor 23.00 uur 
besteld, de volgende dag GRATIS bezorgd.

Korianderstraat 28  5643 AS Eindhoven T: 040 2115217

Boulevard-Zuid
Heezerweg 286,
Eindhoven
Tel. (040) 211 27 34

Centrum Blixembosch
Ouverture 16,
Eindhoven
Tel.(040) 291 28 07

www.haarmoderob.nl

Creatieve topstylisten 
met perfectie

Luchtfotoboek Stratum 
Een uitgave van De Stratummer in samenwerking met Ronald Otter.

Recente luchtfoto’s van alle buurten in Stratum. 
Geheel in kleur op formaat 21 x 30 cm. 

Exclusief te bestellen via onze website: www.stratummer.nl. 

35 Kop van de Jan van Eyckgracht, haaks daarop twee van de Kloosterflats en op de achtergrond Pleincollege De Burgh.

11
Witte Dorp links,  de begraafplaats Sint Joris en daarchter de wijk Joriskwartier.

1

Stratum van boven

Stratum door de camera van Ronald Otter

16
Elzent zuid.

64 pagina’s full color voor €7,50

14
Glorieuxpark is een prachtig gelegen zorginstelling op een 12 hectaren groot terrein waar 150 mensen, merendeels leden van verschillende congregaties 

en alleenstaande ouderen met een christelijke achtergrond, beschermd kunnen wonen.

19
Gerarduskerk

5
De Rochusbuurt, een van de oudste wijken van Stratum. 
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Geldropseweg 84 • 5611 SK• Eindhoven
T: 06-33053080 • M: info@noeks.nl
W: www.noeks.nl

Boeken en speciale 
producten om er 

creatief mee aan de 
slag te gaan.

Bijzondere stoffen met 
de mooiste printen. 
Ook kaarten, papier, 
stempels en inkt.

Heezerweg 294 • 5643 KM  Eindhoven • www.goldtime.nl  
Gratis parkeren

Heezerweg 294 • 5643 KM  Eindhoven5643 5643  www.goldtime.nl  

Puilt je kast uit en wil je hoognodig iets kwijt? 
Wij verkopen het voor je! 

Leuk om je mooie spullen bij een ander 
een tweede kans te geven 

en zelf daarbij ook nog wat te verdienen. 

Exclusieve gedragen damesmode en accessoires 

Gabriel Metsulaan 110 • 5611 SR Eindhoven • 06 41468030
Open: wo-do-vr: 12.00–17.30 u. Zaterdag:10–13 u.

www.modeby.nl • info@modeby.nl

Dierenartsen Don de Bruin & Esther Roosenboom
Behandeling volgens afspraak: ma.– vr.  8.30 - 19.00 uur 

do. 8.30 - 17.00 uur 

Pastoor Dijkmansstraat 44  •  5611 RB Eindhoven     
T: 040-2112450  E: dapstratum@zonnet.nl  

W: www.dierenkliniekstratum.nl

interieur cadeaus

De Fontein 2.0 wordt: Scents & TrendsDe Fontein 2.0 wordt: Scents & TrendsDe Fontein 2.0 De Fontein 2.0  Scents & Trends
Gabriël Metsulaan 112   •   5611 SR Eindhoven   •   tel. 040 213 65 27

info@defonteineindhoven.com   •   www.defonteineindhoven.com

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 92

5611SL Eindhoven  040 211 45 90

Rolf Buijze • 06- 49662349 
Hazenloop 18 •  5646 BB Eindhoven  • rolf.buijze@personaltouchtravel.nl
www.reisadviseur-rolf.nl  •  www.personaltouchtravel.nl   

Rolf Buijze • 06- 49662349 
Hazenloop 18 •  5646 BB Eindhoven  • rolf.buijze@personaltouchtravel.nl
www.reisadviseur-rolf.nl  •  www.personaltouchtravel.nl   

Reis boeken, thuis en op maat?
Laat mij u adviseren! 

Bij vertrek vanaf Eindhoven Airport gratis vervoer naar het vliegveld

•       Reizen, precies  op maat gemaakt, thuis 
per telefoon of e-mail

•  Profi teer van mijn onafhankelijk advies
• Dertig jaar reiservaring 
•    Bescherming door ANVR en SGR 

voorwaarden

Ik ben Rolf Buijze, een ervaren reisadviseur.
Ik kom graag persoonlijk bij u langs, 
maar u bent ook welkom bij mij thuis.
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Afdelingsbureau Eindhoven Stratum-Tongelre
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven. 

Telefoon: 0900-8844.

De wijkagenten van Stratum:
Frans van der Aa
Eikenburg de Roosten, Poelhekkelaan e.o.
Gennep en Genneperparken
Volg @brigadierSTRMaa  op Twitter
Rob van Hout
Kruidenbuurt, Sintenbuurt
Erwin van Melis
Den Elzent, Iriswijk, Looiakkers, Rochusbuurt
Volg @brigadierSTRMce  op Twitter 
Rob Panjoel
Burghplan, Poeijers
Volg @brigadierSTRMbp op Twitter
Piet van Schooten
Kerstroosplein, Bloemenbuurt noord
Bloemenbuurt zuid
Ton Sweegers
Tivoli, Gijzenrooi, Riel
Groengebied, Schuttersbosch
Volg @brigadierEHVtgs op Twitter
Lydie Thomassen
Heistraat e.o., Tuindorp, Nieuwe Erven
Volg @brigadierTUIN op Twitter

Stadskantoor
Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Postadres: Postbus 90150, 
5600 RB Eindhoven

Telefoon:  14 040
Email: gemeente@eindhoven.nl
Openingstijden inwonersplein:
Zonder afspraak: ma– t/m vrijdag 
9.00 tot 13.00 uur. Op afspraak 13.00 tot 
16.30 uur. Ma– en vrijdagavond tot 19.00 
uur. Afspraak via de website www.eindhoven.
nl/digitaalloket of via: 14 040.
Documenten zoals rijbewijs en paspoort kunt u 
de hele dag tijdens de openingsuren ophalen.

Stadsdeelteam Stratum:
Gebiedsmanager:
Hans Wetzer
h.wetzer@eindhoven.nl

Gebiedscoördinatoren:
Geert Albers 
g.albers@eindhoven.nl
Gijzenrooi
Agnes Heck a.heck@eindhoven.nl
Kerstroosplein
Suzanne van den Heuvel
s.vd.heuvel@eindhoven.nl
Bloemenbuurt Zuid, Gerardusplein, 
Kruidenbuurt, Riel
Maurice Hommel 
m.hommel@eindhoven.nl
Bloemenplein (Bloemenbuurt Noord), 
Joriskwartier, Looiakkers, Schuttersbosch, 
Tuindorp

Inge Ketting 
i.ketting@eindhoven.nl
Burghplan, Eikenburg, 
Puttensedreef, Roosten, Sintenbuurt, Tivoli
Marita Kuster m.kusters@eindhoven.nl
Irisbuurt, Nieuwe Erven, Rochusbuurt
Henri Verbruggen 
h.verbruggen@eindhoven.nl
Elzent Noord, Elzent Zuid, Genneperzijde, 
Sportpark Aalsterweg

Milieustraat
Gabriël Metsulaan 1
(ingang Kanaaldijk-Z)
Lodewijkstraat 9
Ma/Wo/Vrij 13.00 - 19.00 uur
Di/Do  13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Zorginstellingen
Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c Eindhoven
T: 2945400

Thuiszorg verzorging en 
verpleging, Thomas a Kempislaan 
21-11 Eindhoven
M:  06-13145498
Thuiszorg hulp bij het 

huishouden, Thomas a Kempislaan 21-11 
Eindhoven,
T: 2945404
Logeerhuis en Hospice In Via
Aalsterweg 289b Eindhoven, T: 2945470
Hospice de Regenboog
Aalsterweg 285c, Eindhoven, T: 2945430
W: www.sintannaklooster.nl

Vitalis WoonZorggroep
Klantencentrum 0800-2456 456
www.vitalisgroep.nl
 Verpleeghuis Vitalis Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
Tel. 293 3333 / www.vitalisgroep.nl
 Hospice Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
Tel. 293 3333/ www.vitalisgroep.nl
 Vitalis Wilgenhof
Gasthuisstraat 1, hoofdingang Schalmstraat
Tel. 2148300 / www.vitalisgroep.nl

Zuidzorg
Wijkverpleegkundigen-
spreekuur:

Waneer? Maandag tot en met vrijdag: 
 van 14.00 tot 15.00 uur.
Waar? St. Lidwinastraat 4, Eindhoven
T: 2308408 E: info@zuidzorg.nl

Wijksteunpunt de 
Zuidwester
Cyclamenstraat 1, Eindhoven
• Lunet zorg • Begeleid Wonen 

(GGZe) 
Huiskamer open: 
Ma-Vr 9:30–15:30 u.
M: 06-12087055
W: www.bijpetazzie.nl  

Onderhoudsklachten 
woningcorporaties:

Woonbedrijf Klantenservice 
W: www.woonbedrijf.com 
T: 243 43 43 

‘Thuis  onderhoudservice
W: www.mijn-thuis.nl
T: 24 99 999

Wooninc. reparatie en onderhoud
E: service@wooninc.nl
T: 265 44 00

Trudo Klachtencentrale 
W: www.trudo.nl  
T: 0900 - 1111188

Uitgave: Stichting De Stratummer

Redactie: 
t: (040) 211 32 89

Stratummer@on.nl  www.Stratummer.nl

PRodUctie en adveRtentie exPloitatie:
t: (040) 2123 886   M: 06 3030 1027 

Oplage: 15.000 

Verspreiding: 12.500 exemplaren 
huis aan huis, apart bezorgd door 

eigen bezorgers. 2.500 exemplaren 
los via winkeldisplay’s in supermarkten, 

seniorencentra en vaste punten in 
Stratum.

Bezorgklacht?
Onze eigen bezorgers bezorgen 
De Stratummer nauwgezet in alle 

brievenbussen zonder nee/nee sticker. 
Onverhoopte bezorgklachten kunnen 

worden gemeld per email: 
stratummer@on.nl

1

Stratum van boven

Stratum door de camera van Ronald Otter

64 pagina’s 
full color voor €7,50

Bestellen via: www.stratummer.nl

Boek met recente lucht-
foto’s van alle wijken 
in Stratum:


