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Stratum actueel

Van de redactie

In het nazomernummer van De
Stratummer volop kunst en creativiteit.
Op pagina vier beeldend kunstenaar,
van Goghkenner en schrijver Jack van
Hoek. Verderop aandacht voor muziek
in de vorm van een bijzondere jubilaris:
De Oude stijl Jazzsociëteit Eindhoven.
En ook theater krijgt aandacht in dit
nummer want De Stratummer sprak
met artistiek leider Stefan Jung van
theater– en kunstenaarscollectief Carte
Blanche. Zie pagina veertien.
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Nieuwe traditie?

In juni liepen bijna 600 deelnemers
mee met de eerste Stratumse
Avondvierdaagse.
Vier avonden lang werd er een mooie route
van ongeveer vijf kilometer gelopen langs de mooiste
plekjes in en rondom Stratum. De deelnemers,
jong en oud, waren enthousiast. Iedereen ontving
een medaille voor de geleverde prestatie. Dankzij de inzet van vele vrijwiligers en de
sponsoring door lokale ondernemers is er een nieuwe Stratumse activiteit
geboren!

Tweede editie Stratum aan Zet
Stratummers die dansen, zingen, schilderen, breien, boetseren,
meubels maken, op de sterren wachten, honden trainen, een
moestuin hebben: ze waren er allemaal op de tweede editie van
Stratum aan Zet.
Stratum aan Zet is een gezamelijk initiatief van vijf Stratumse
bewonersverenigingen uit De Sintenbuurt-Noord en –Zuid, Tivoli,
De Kruidenbuurt en Burghplan. De belangstelling was met rond de
duizend bezoekers weer boven verwachting.
– advertorial –

Beste Bezorgrestaurant 2014

Greek@home: topgerechten thuis op tafel
Iets meer dan een jaar is hij met
Greek@home gevestigd aan de
Leenderweg: Stefan Delikaris,
afhaal– en bezorgspecialist in
Griekse gerechten.
Stefan stond als 14-jarig jongetje al
achter de grill van het Griekse restaurant van zijn vader en later volgden zijn eigen restaurants in Den
Bosch, Etten-Leur en Eindhoven. Die
liepen prima en zijn uiteindelijk verkocht. Maar stilzitten kan hij niet.
Stefan: “In Eindhoven zijn 98 bezorgrestaurants, maar er ontbrak nog een echte
Griekse bezorglijn en dus lag het plan voor
Greek@home voor de hand. Toen ik deze
locatie zag en het eens kon worden met de
verhuurder was het ook snel gerealiseerd.”
En met succes?
“Vanaf het begin liep het al goed maar
het wordt nog elke week drukker. Dat komt
omdat mensen die de kwaliteit van onze
gerechten hebben leren kennen dat ook

Hard werken?
Natuurlijk, anders moet je ook niet
in de horeca willen werken. Ik ben
zeven dagen per week open en
werk al vanaf het begin 80 uur
in de week. We verwerken gauw
zo’n 800 tot 1000 bestellingen per
maand en daarom heb ik er nu sinds
een paar maanden gelukkig een
goede kok bij.
doorvertellen. Bovendien zijn we in het
eerste halfjaar dat we open waren meteen
uitgeroepen tot het beste bezorgrestaurant
van Eindhoven.”
Wat is het geheim?
“Alles wordt gemaakt met dagverse producten. De slager komt hier vier keer in de
week langs en ook de sauzen, zoals de
knoflooksaus en de tzattzikisaus, worden
door ons zelf en altijd vers gemaakt. Het
Griekse Baklavagebak komt vers van een
speciale bakker uit België.”

Erg groot is het hier niet.
Twaalf vierkante meter om precies te zijn
maar voor een goede keuken heb ik ook
niet meer nodig. Onze vier bezorgers
brengen alles snel en warm met de auto bij
de mensen thuis.
Overigens: mensen die hier ter plekke
willen komen eten kunnen
op het overdekte terras
plaats nemen. Zo eet je hier
topkwaliteit voor de helft
van het bedrag wat je in een
Grieks restaurant betaalt.

W: www.greekhome-eindhoven.nl • M: 06 22734881
Wij zijn van 31 augustus tot 11 september op vakantie.
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“Ik ga door tot ik er bij neerval”

Jack van Hoek, kunstenaar
Jack van Hoek, 72 jaar, is beeldend
kunstenaar en opgeleid aan de academie
in Eindhoven. Hij tekent, schildert,
fotografeert en schrijft. Hij heeft in het
hele land geëxposeerd en gaf les aan het
MBO in Eindhoven, Amsterdam en Parijs.

Als hij geen beeldende kunst maakt, speelt
hij graag met woorden en gedichten. Hij publiceerde verschillende bundels en was betrokken bij de literaire maandbladen Plankenkoorts en Loper. Een andere passie is het
leven en werk van Vincent van Gogh, vooral
diens tijd in Nuenen. Verschillende werken
van Van Gogh zijn in de officiële literatuur
door zijn onderzoek van een correcte locatie
en/of datering voorzien.

Moeder was overleden, van vader kreeg ik
Ben je een echte Stratummer?
niets. Als model op die
“Ik ben in ieder geval ver- “Een korte tijd is een mum, academie verdiende ik
wekt op de hoek Ranon- een maximum is de langst wat bij. Vervolgens ging
ik op mijn zekelstraat / Balsemienplein.
mogelijke korte tijd”
Daar was
ventiende
in
mijn
oumilitaire dienst.
derlijk bovenhuis. Maar Dolle pret! Bij de luchtmacht wérd
ik kwam ter wereld in Ton- voor me gezorgd, alles stond er
gelre omdat mijn moeder voor me klaar. Prachtig, maar ik heb
in de bange oorlogsjaren er geen carrière gemaakt. Zelfs bebij haar zus wilde beval- vordering tot soldaat eerste klas zat
len. Ik heb zo’n beetje in er niet in, want ik had steeds pech.
alle stadsdelen van Eindho- Op Welschap, waar ik gelegerd was,
ven gewoond maar Stratum hielp ik een keer nablijft voor mij het mooiste palmbommen
stadsdeel en daarom woon op een wagen
ik nu alweer dertig jaar in te laden toen
de Chrysantenstraat.”
er een af dreigde te rollen en
De pensioengerechtigde leeftijd heb je
inmiddels genegeerd?
Jack: “Ik ben beeldend kunstenaar en geen
werknemer dus ik ga door tot ik er bij neer
val. En ik woon gelukkig in een buurt waar
dat ook kan. Ik ben vorig jaar door mijn
rug gegaan, was opeens compleet afhankelijk geworden. Toen merkte ik hoe lief,
ik hem met
alert en behulpzaam de mensen hier zijn.”
mijn voet op
tijd kon blokHoe ben je eigenlijk kunstenaar geworden?
keren. Werd ik
Dat word je niet, dat bén je, vind ik. Rond
door een sermijn zestiende meldde ik me aan op de
geant gerapporacademie in het oude stadhuis in de Rech- teerd
wegens ‘voetballen met
testraat. Ik mocht in de tweede klas begin- napalmbom’. Dat ik dan weer eens niet op
nen, maar al snel was al mijn spaargeld op. verlof mocht maakte mij niet uit, ik kon toch
nergens heen. Ik woonde feitelijk op de basis waar ik zelfs een eigen atelier had in het
recreatiegebouw waarin ook de dominee
huisde.
Toen ik afzwaaide volgde een zorgeloze periode van twaalf ambachten; een eindeloze
reeks baantjes die ik graag aannam maar
waarvoor ik ongeschikt bleek. Pas in 1979,
toen ik op de avondacademie was aange4

nomen en overdag bij een
drukker werkte, voelde ik
me op mijn plek. Daarvoor
was ik autodi- dact. Ik ging
als
jong
menneke
in Tongelre, waar
ik
toen
woonde,
langs bij
Jan
van
den Hurk, Jef van Turnhout
en Kees Bol, bekende schilders daar. Van hen kreeg
ik, uitgesmeerd op een
krant, olieverf mee die ze
van hun pallet afschraapten. Dan kon ik daar zelf weer mee schilderen. Al had ik nooit zuiver wit natuurlijk.
Veel van de bevindingen van
Jack van Hoek over het werk
van Vincent van Gogh in
Nuenen en Eindhoven zijn
terug te vinden in het boek
‘Ik voel mij thuis daar”’,
uitgegeven door heemkundekring
De Drijehornick.
Ook zijn historische roman ‘Als uit een
ei gebroed’ is daar uitgegeven. Kijk op:
www.heemkundekringnuenen.
nl
Het boekje ’Achterliggende gedachten’
is verkrijgbaar bij boekhandel van Pierre.
In een woelig jaar waarin ik van kamer naar
kamer verhuisde, overleed ook mijn vader
en mocht ik bij de beroemde cartoonist Ton
Smits mijn schilderijen opslaan.

nhof
u van de Meule
Fotopersburea

Met Ton had ik altijd dolle pret. Wijn slurpen,
zijn sigaretten roken, elkaar verhalen vertellen en een hoop lol maken. Als het dan
weer eens laat geworden was, werd ik de
volgende morgen verbaasd
wakker als ik door de werkster
werd gewekt. Ik heb zijn beste
cartoons voor mijn ogen zien
ontstaan, want soms probeerde
hij een spontane inval op mij uit.
Zo kwam hij ooit aanzetten met
de cartoon van een manneke
dat lachend voor de passpiegel
staat, met achter hem de kleermaker. Ik had geen idee waar
het over ging. Het bleef stil tussen ons. Ton beende opeens
weg en toen hij terug kwam,
was het derde plaatje veranderd en stonden klant én
op te treden. Rijp en groen, uit een ander ei gebroed’, het persoonlijke
kleermaker te gieren van
iedereen was welkom. lan- drama van de protestantse schoolmeester
“Bij wie ik het meest
het lachen. De clou was opdelijk bekende professio- Christiaan Cleene. Het boek is heel goed onteens glashelder. Ton liet mij bemin ben ik het minst” nals als bijvoorbeeld Her- vangen en kreeg een schitterende recensie.”
ook als eerste die beroemman Pieter de Boer, Wim
de cartoon van dat kuikentje in de eierschaal Daniëls en Driek van Wissen. Dat begon in Wat heb je met van Gogh?
de Strijpsestraat bij Kraaij & Balder, ging ver- “Ik kocht ooit een boek met het complete
zien. Die snapte ik meteen. Ontroerend.
der in het Boekencafé aan de Dommelstraat oeuvre van Van Gogh, door Jan Hulsker. Al
Op de academie tekende en schilderde ik, om voor mij uiteindelijk in 2015 te eindigen in bladerend trok een schets ‘Kerk met twee tomaar was vooral ook bezig met
rens, Nuenense periode’ mijn aangrafiek. Lichtval, daar ging het mij
dacht. Ik dacht meteen, dat is de
om. In grafiek en toegepast schilCatharinakerk. Met een kopie van
die afbeelding ging ik voor de kerk
deren ben ik afgestudeerd. Na
staan. Maar verrek, dat was ‘ie toch
mijn academietijd volgde een finiet. Tot ik dezelfde kopie spiegelnancieel onzekere periode. Voor
het centrum voor hedendaagse
verkeerd tegen het licht hield. Toen
kunst De Krabbedans maakte ik
klopte het wel. In mijn boek stond de
foto’s en overal scharrelde ik de
kerk dus ook spiegelverkeerd afgestuivers bijeen. Warm eten deed
drukt. Dat is, na correspondentie met
ik soms bij collega’s die het wat
de auteur, tot mijn genoegen in de
beter hadden. Ik ben meer een tekenaar dan het oudste café van Eindherdruk gecorrigeerd mét de juiste
een schilder. Soms doe ik maanden over één hoven: De Gouden Bal.
naam er onder. Dit succesje spoortekening. Met een productie van drie tekeninde me aan tot meer ondergen per jaar schiet dat niet echt op natuur- Ik heb veel gepubliceerd “Een ster kan niet schijnen zoek, ook naar Vincents
lijk voor een galerie. Schilderijen verkoop over Vincent van Gogh en zonder duisternis om zich kennissenkring hier en dat
leverde een schat aan inforik meer maar ik doe er net zo verrekte lang diens Nuenense periode.
heen”
over en tekenen zit toch dichter bij mijn ziel. In opdracht van heemkunmatie op.”
Mijn echte probleem is dat ik heel veel inte- dekring De Drijehornick te Nuenen schreef
Je hebt je artistieke leven heel gedetailleerd
resses heb. Tekenen, schilderen, fotograferen ik zelfs een historische roman. Men had veel
of schrijven: het is elke dag weer kiezen. In gortdroge documentatie verzameld over een gedocumenteerd.
Nuenense schoolmeester, geboren “Ja, ik ben een secure chaoot en heb derde wetenschap natuurlijk dat maar weinigen
in 1684. Met hun gegevens als ba- halve altijd vastgelegd waar ik mee bezig
op mijn werk zitten te wachten. Ik ben ook
niet aangesloten bij een galerie hoewel
sis, mijn ‘dikke duim’ en nauw op de was, gewoon om het voor mezelf mogelijk te
Smelik & Stocking galeries in Den Haag
vingers gekeken door Hans Korpers- maken om later gegevens op te duiken
best interesse had in mijn werk.”
hoek, mijn eindredacteur, heb ik in – tenminste: als ik mijn documentatievijf jaar die roman geschreven: ‘Als mappen weet te vinden.”
Je hebt ook iets met literatuur?
“Ik heb me van jongs af in de Eindhovense
Jack van Hoek houdt zich met veel verschillende disciplines bezig en beweegt
schilders–, dichters- en schrijverskringen bewogen. Ook ben
zich in een groot netwerk. Soms levert hij anderen een onverwachte bijdrage. Jack:
ik jarenlang betrokken geweest
“Ik had een neef, Pierre Dam, die bij Phonogram werkte en derhalve veel contact
bij allerlei dichtershad met de grootste artiesten; Nina Simone bijvoorbeeld maar ook met 10cc. Ik
clubs die ik mede orhad neef Pierre eens een, voor mijn doen, aardig ‘pianopingeltje’ op cassetteband
ganiseerde. In 1997
stond ik voor het
gegeven. Ken je die wereldhit ‘The Wallstreet Shuffle’ uit 1974? Daarin zit, wie
eerst op het podium
schetst mijn verbazing, zonder zang, als een soort tussenstuk, mijn ‘pingel’.
van de Effenaar,
Ik droom er nog van. Nooit een cent voor gehad en trouwens ook niet
daarna in literaire
cafés en zo meer, zelfs tot op Terschelling. toen ik poseerde voor een advertentie van een Philips apparaat waarvan ik
Met Janneke Bloesem, Erwin Troost en ande- (links op de foto) nu nog niet weet waarvoor het dient.
ren schiep ik gelegenheden voor mensen om

Talent in Stratum
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40 jaar traditionele Jazz van hoog niveau
Het zal niet bij iedereen
bekend zijn maar in
Stratum wordt iedere
maand een jazzconcert
gegeven op een hoog
internationaal niveau.
De 40-jarige Oude Stijl
Jazzsociëteit Eindhoven
streek tien jaar geleden
in ons stadsdeel neer
en is niet van plan om
er weer weg te gaan.
De Stratummer bezocht
oprichtster Lily Boelen en
bestuurslid Rob Storm van
Leeuwen in het vaste honk
van de club: het onvolprezen Musis
Sacrum aan de Leenderweg.
Wat is traditionele jazz precies?
Rob: “ De eerste jazzmuziek ontstond in
New Orleans waar de zwarte bevolking
muziek ging maken met Franse militairen.
Franse militaire marsmuziek aangevuld met
de ritmiek van de zwarte muziek. Een kruisbestuiving van ragtime en blues, folk en
negrospirituals. Vanuit New Orleans verspreidde het zich naar steden als San Francisco en Chicago. De stijlen waaierden uit
en na de swingperiode in de jaren 30 werd
jazz een heel breed begrip inclusief wat we
nu ‘modern jazz’ noemen. Maar met onze
programmering blijven we dicht bij de muziek uit de beginperiode, New Orleans,
Chicago stijl, San Francisco stijl met af en toe
wat Dixieland of meer
richting Swing.”

we die Jazzdagen georganiseerd, met een fantastisch
‘Liberty Ball’ in het POC, Philips Ontspannings Centrum.”
In die tijd kwamen jullie op de
Dommelstraat terecht.

Lily en Rob
Daarna zij we verhuisd naar Het Koetshuis
aan de Keizersgracht.
Dat was toen van de Eindhovense zangeres
Anneke Grönloh, bekend van ‘Brandend
Zand’, maar vooral ook jazzliefhebber en
–zangeres.

Lily met Pia Beck

Waarom werd er 40
jaar geleden een jazz
sociëteit opgericht?
Lily: “Ik kwam in 1975
naar
Eindhoven vanuit Breda. Daar had ik door
mijn toenmalige echtgenoot de muziek van
de Dutch Swing College Band leren kennen
en was ik mede oprichter van het Breda’s
Jazzfestival. Dat miste ik toen ik hier kwam.
Hier was toen niets te doen op jazzgebied.
Met een paar geestverwanten, waaronder
Ad van de Tillaar, struinden we de stad af
op zoek naar een geschikte locatie.
Die vonden we in café De Bakkerij op het
Stratumseind. Daar stonden
ze open voor ons idee en
dus zijn we daar begonnen.
Prima plek voor muziek en
het liep meteen goed maar
na een jaar begon ons toch
een bijzonder luchtje op te
vallen: de Bakkerij was een
hasjtent aan het worden.

Lily: ”In de Trafalgar Pub.
Daar hebben we het heel
lang kunnen volhouden en
met enorm succes. Heel
groot was die tent niet, maar
als het vol was speelden de
muzikanten desnoods buiten
op het terras. Rond de eeuwwisseling moesten
we op zoek gaan
naar een ander onderkomen. Het werd Palermo,
aan de Vrijstraat en daarna De
Voo-doo aan het
Stationsplein, De
Ark aan het Trudoplein en Café
De Rotonde aan
de Leenderweg.
Ook hebben we
een tijdje in De
Tongelreep gezeten. We kregen het heen-

en-weer van telkens weer een andere plek.
Gelukkig bleef ons publiek trouw achter
ons aanhollen.

De eerste Jazz dagen
Ons gezelschap breidde zich uit met nieuwe bestuursleden. In 1977 werden we een
officiële stichting met Margrete Smit als
voorzitter. Zij had fantastische ideeën en
ook connecties met de organisatie van de
bevrijdingsfeesten en de stedenband met
Bayeux. Zo ontstond de eerste Jazzdag in
Eindhoven in het kader van de festiviteiten
rond 18 september. Dat was zo’n succes
dat het een jaar later al Jazzdagen werden
die in 1982 een belangrijk onderdeel vormden van de viering van het 750-jarig bestaan van Eindhoven. Negen keer hebben
6

Zo kwamen jullie dus langzaam maar zeker
richting Stratum en nu is Musis Sacrum al
weer tien jaar jullie domicilie.
Rob: “Ja, een prima plek voor ons, maar zeker ook voor de muzikanten. Vooral vanwege de zaal die een fantastische akoestiek
heeft. Sommige orkesten gebruiken hier per
se geen geluidsinstallatie en willen hier alleen akoestisch spelen. En dat past natuurlijk ook het best bij traditionele jazz.
Hier
organiseren wij
van september
tot en met mei
één keer per
maand
een

concert. Altijd
met
goede
en vaak ook
internationaal
bekende
orkesten, soms
uit de regio maar vaak
ook afkomstig uit de hele
wereld.
In januari hebben we altijd
twee regionale orkesten, de
ene richting Oude Stijl en de
andere meer Swing en die
wisselen elkaar dan af.
In februari altijd een Big
Band. Die hebben nog
wel eens moeite om aan
de bak te komen, maar
wij hebben een formule
bedacht waardoor het
voor ons betaalbaar is.

Zo hadden we dit jaar de
Kalishnikovs een relatief kleine big band die
gespecialiseerd is in ’30-’40 jaren swing
muziek en waar vooral de zogenaamde

Typische orkestbezetting voor traditionele jazz op het podium van Musis Sacrum
Rechts op Tuba: Rob Storm van Leeuwen
‘Lindy Hop dansers’ op afkomen.
Lindy wie?
Rob: “Lindy Hop is een dansstijl op traditionele jazz uit de jaren 30 en 40. Doet wel
denken aan rock ’n roll dance en is daar
waarschijnlijk ook de basis voor geweest.
De zaal barstte uit zijn voegen bij het concert vorig jaar. Daarom hebben we de Kalishnikovs bij uitzondering ook voor volgend
jaar weer geboekt. In de resterende zeven
concerten worden zowel diverse internationale als Nederlandse orkesten geboekt.
Maar altijd traditionele jazz. Wij zijn inmid-

dels een van de oudste jazzclubs van Nederland en hebben in die veertig jaar een
reputatie opgebouwd die maakt dat we
ruim kunnen kiezen uit wat zich aandient.”
Lily: ”Wij hopen dat we met dit 40 jarig
jubileum ook weer onder de aandacht te
komen van muziekliefhebbers die al niet
meer weten dat Eindhoven nog steeds een
springlevende Jazzclub heeft.
Kom allemaal op 27 september naar ons
gratis jubileumconcert met de Never mind
Jazzband. Lezers van De Stratummer
hebben gratis toegang.”

27 september in Musis Sacrum

Jubileumconcert

40 jaar Oude Stijl Jazzsociëteit Eindhoven

met de Never Mind Jazzband
•

Aanvang 14:30 uur, gratis toegang •
Never mind Jaz zband

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

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 92
5611SL Eindhoven 040 211 45 90
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Zomerse hitte: een gevaar voor
kwetsbare groepen
Extreem warm weer is niet plezierig, zeker niet voor
ouderen, kinderen of mensen met een chronische
aandoening. Het kwetsbare lichaam is minder goed
in staat zichzelf af te koelen, waardoor vermoeidheid,
hoofdpijn, misselijkheid, flauwte of nog ergere klachten
kunnen optreden. U kunt deze klachten voorkomen, als
u tijdens de warme weken bepaalde leefregels hanteert.
Drinken, drinken en nog eens drinken. Drink iedere dag
1,5 tot 2 liter (tenzij door een arts anders is voorgeschreven). Liefst
water, maar vruchtensappen, melk, afgekoelde thee of bouillon
mogen ook. Het vocht helpt het lichaam om af te koelen en voorkomt
uitdroging. Vermijd alcohol!
Drink ook als u geen dorst ervaart! Bij het ouder worden of
bij ziekte werkt het lichaam niet meer zo effectief: u heeft minder
dorst en uw nieren werken waarschijnlijk minder goed. Drink dus
ook als u geen dorst heeft.
Eet gezond. Eet veel groenten en fruit; zij bevatten veel water,
vitaminen en zouten. Let erop dat bij warm weer eten sneller
bederft. Een voedselinfectie kunt u nu zeker niet gebruiken!
Neem rust. Houd tussen 12.00 en 16.00 uur siësta. Lever geen
inspanning en ga niet naar buiten. Een verfrissend middagslaapje
is raadzaam.
Bespreek uw medicatie. Vraag uw (huis)arts of uw
medicijngebruik moet worden aangepast. Sommige medicijnen
(bijvoorbeeld plastabletten) werken uitdroging in de hand.
Bescherm uzelf. Zorg voor koele, luchtige kleding van natuurlijke
stoffen (katoen) in lichte kleuren. Als u naar buiten gaat, zorg dan
voor een hoofddeksel en smeer blote lichaamsdelen in met een
zonnebrandcrème met hoge factor (50).

Een oogje in het zeil. Laat uw naasten wat vaker binnenwandelen! Of spreek bijvoorbeeld af dat u iedere dag op een vast tijdstip
belt, of wordt gebeld. Als een van uw trouwe mantelzorgers op vakantie gaat, spreek dan af dat de zorg wordt overgenomen door
buren, familieleden of de thuiszorg. Zorg voor een lijst met belangrijke telefoonnummers.

Zorg voor afkoeling. Een natte handdoek in de nek of een
verfrissende plantenspuit binnen handbereik zijn prettig! Houd
gordijnen en luiken dicht en gebruik een ventilator of airco
om uw leefomgeving koel te houden, maar voorkom te grote
temperatuurverschillen. Als de zon onder is, kunt u uw ruimtes goed
ventileren, maar let op dat het niet tocht!

Als u zich niet goed voelt, neem dan direct contact op met uw
mantelzorgers, de huisarts of de thuiszorg. Het is raadzaam vóóraf
met iemand te kijken naar wat u kunt doen om de hitte de baas
te blijven. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Heeft u zorg
van ZuidZorg dan houden onze verzorgenden en verplegenden u
natuurlijk ook extra goed in de gaten.

Als u een vraag heeft voor de wijkverpleegkundige bent u van
harte welkom op het gratis inloopspreekuur
Zuidzorg
Stratum
St.Lidwinastraat 4
Eindhoven
Iedere werkdag tussen
14:00-15:00 uur

Plein 1
Waterroosstraat 1
Eindhoven
Iedere dinsdag tussen
9.30 – 10.30 uur

Gezondheidscentrum Plus

Buurtinfowinkel
Kruidenbuurt

Jan Smitzlaan 7
Eindhoven
Iedere maandag
tussen 14.00– 15.00 uur

Kalmoesplein 70
Eindhoven
Iedere donderdag
tussen 9.30 – 10.30 uur

Steunpunt 55+
Jaguarstraat 2
Vanaf 2 april 2015
iedere donderdag
tussen 9.30 – 10.30 uur

Wilt u liever een afspraak met de wijkverpleegkundige belt u dan met 040 - 2 308 408.
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Zorg in Stratum
Spreekuren in Vitalis Wilgenhof
Sinds enige tijd worden voor bewoners van Wilgenhof en
de omliggende wijk spreekuren georganiseerd door diverse
organisaties. Alle spreekuren zijn gratis en vrijblijvend te
bezoeken. Kom altijd via de hoofdingang aan de Schalmstraat.

Hoorenzo

Jan Moerkerken en Mark Bakermans hebben van
oudsher de tevredenheid van de cliënt hoog in het
vaandel staan. Tevredenheid bij het aanpassen van hoortoestellen
geeft een zeer grote voldoening, zowel voor de slechthorende als
voor de audicien. Voor alle vormen van slechthorendheid heeft
Hoorenzo oplossingen. Komt u gerust eens langs.
Data spreekuren: 11 augustus, 15 september, 13 oktober, 11 november, 8 december van 14.30 uur tot 16.00
uur. Locatie: ‘oude bibliotheekruimte’ begane grond.

WIJEindhoven.

“Geef iemand een vis en hij heeft vanavond te eten. Leer hem vissen en hij heeft iedere avond te eten.” Dat is dé manier van werken van WIJeindhoven. Mensen kunnen heel veel zelf en willen controle houden over hun eigen leven. Ook als ze (tijdelijk) ondersteuning
nodig hebben. Kom vrijblijvend langs om te horen wat WIJeindhoven
voor jou kan betekenen.
Data: 28 september, 26 oktober, 30 november,
28 december. Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: ‘Huiskamer van Stratum’ (nabij de receptie)

Diëtiste

Vanuit de Vitalis behandelgroep wordt een spreekuur
georganiseerd door de diëtiste.
U kunt terecht bij de diëtiste voor o.a. vragen over:
voeding, wegen, aanvraag van drinkvoeding bij
ongewenst gewichtsverlies. De diëtiste is gespecialiseerd in:
ongewenst gewichtsverlies, slechte eetlust, overgewicht,
diabetes mellitus, hart&vaatziekten, slikproblemen.

Medireva: persoonlijke aandacht
MediReva is een landelijke speciaalzaak voor
medische hulpmiddelen en verzorgingsmaterialen. MediReva beschikt over een uitgebreid team gespecialiseerde verpleegkundigen
die voor elk probleem en situatie een veilige en comfortabele oplossing vinden. Indien nodig kan een huisbezoek plaatsvinden. Er
wordt nauw samengewerkt met professionals in de ziekenhuizen en
thuiszorg.
Medireva is aanwezig op de 1e en 3e woensdag van
de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur. Locatie: ‘oude
bibliotheekruimte’ begane grond.

De diëtiste heeft iedere maandag spreekuur van 14.00
uur tot 15.00 uur.
Locatie: ‘oude bibliotheekruimte‘ begane grond.
Binnenkort zullen ook de wijkverpleegkundigen die werkzaam
zijn in Vitalis Wilgenhof een spreekuur houden.

Geen indicatie en toch huishoudelijke hulp nodig?

Sint Annaklooster biedt u betaalbare hulp
Door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar
de Gemeente krijgen veel mensen minder uren aan
huishoudelijke hulp. Sint Annaklooster neemt daarom
deel aan de regeling ‘Huishoudelijke Hulp Toelage’ (HHT)
van de gemeente Eindhoven. Met subsidie via deze toelage
kunt u zelf wat (extra) uren hulp inkopen.
Wat houdt de HHT regeling in?
Als u geen indicatie heeft en zelf uw uren hulp moet betalen vergoedt
de gemeente Eindhoven € 10,00 van het uurtarief. U ontvangt dan hulp
voor € 13,50 per uur in plaats van € 23,50.
Heeft u een indicatie maar ontvangt u te weinig uren? Ook dan kunt
u gebruik maken van deze regeling. U kunt dan maximaal twee uren
extra bijkopen. De uren zijn flexibel in te zetten. Schoonmaken, wassen,
strijken, koken of boodschappen doen dat maakt niet uit.
Wanneer komt u in aanmerking voor de HHT-regeling?
U kunt gebruik maken van de regeling als u:
• woonachtig bent in Eindhoven,
• ouder bent dan 60 jaar,
• mantelzorger bent (meer dan 8 uur per week)
• een éénoudergezin heeft met kinderen jonger dan 18 jaar.

Aanmelden? Neem contact op met Sint Annaklooster
via telefoonnummer 040 2945404 of 040 2945449.
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35 jaar Bewonersvereniging Schuttersbosch
Er is nauwelijks een wijk in Stratum
te bedenken waar je idyllischer kunt
wonen dan in de houten huizen
van Schuttersbosch aan de rand van
het natuurgebied Stratumse Heide.
Sommigen van de oudste huizen,
zoals in het ‘Oostenrijks dorp’, zijn
nu 70 jaar oud. Die werden in 1947
en 1948 geleverd als kant-en-klare
bouwpakketten uit Oostenrijk. In ruil
voor aardappelen naar verluidt.
De huizen in het ‘Belgische dorp’ kwamen
er ongeveer 10 jaar later. Ook dat waren
een kant-en-klare bouwpakketten en oorspronkelijk bedoeld voor het Belgische Con-

Bewonersvereniging Schuttersbosch, v.l.n.r Piet Eiff, Petra Linssen, Rolf Buijze, Leny Bijster,
Jan van der Kemp en Marcel van der Ham
den van de Belgische bungalow’s was dat
ze standaard waren voorzien van een koelkast. Een nieuwigheid in de jaren 50. Philips verhuurde woningen via het eigen Philips woningbedrijf.

Een nog oorspronkelijke Belgische bungalo
go. Door de plotselinge onafhankelijkheid
van die kolonie werden ze door de Belgische regering aan Philips verkocht.
Zo ontstond een Philips-woonwijk waar 80
procent van de bewoners in dienst was van
de NV. De resterende bewoners waren, volgens afspraak met de gemeente, niet Philips werknemers. Een van de bijzonderhe-

De
bewonersvereniging Schuttersbosch
bestaat nog niet zolang als de wijk, maar
toch al 35 jaar. De Stratummer sprak met
Piet Eiff, de huidige voorzitter, Jan van der
Kempen, oud-secretaris, zijn opvolger Marcel van der Ham, Petra Linssen de penningmeester en Rolf Buijze en Leny Bijster. De
vereniging is uiteraard opgericht om de belangen van de bewoners te kunnen behartigen. Leny: “Directe aanleiding was het plan
om vlak tegen de Floralaan-oost een Mc-

Toen Stratum in 1920 door Eindhoven werd geannexeerd was
Schuttersbosch was nog een ongerept natuurgebied en een deel
van de Stratumse Heide. De naam dateert uit de tijd voor en na
de Tweede Wereldoorlog en verwees naar de twee zogenaamde ‘schietbergen’. Het was oorspronkelijk oefenterrein van de
Eindhovense Burgerwacht en een plek waar in de oorlog de bezetters en later de bevrijders ook hun schietoefeningen hielden.
Het ontstaan van de wijk Schuttersbosch dateert van vlak na de
oorlog. De N.V. Philips had in die tijd grote behoefte aan huisvesting voor haar personeel. Uit een koop- en leveringencontract van 1945 tussen de Oostenrijkse firma Katz & Klumpp en
de N.V. Philips gloeilampenfabrieken blijkt dat 190 Oostenrijk-
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Donald’s te gaan bouwen. Dat hebben we
toen gelukkig weten te voorkomen.”
Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer
per jaar en er is regelmatig overleg met
Woonbedrijf en met de gemeente. Zowel
het Oostenrijkse als het Belgische dorp kennen een buurtcoördinator en er zijn verder
maar liefst vijftien straatcoördinatoren actief. Bij deze vrijwilligers kunnen meldingen
gedaan worden van verdachte en/of ongewenste situaties of die de leefbaarheid en
de veiligheid bedreigen.
De bewonersvereniging brengt een eigen
periodiek uit: De Boschkrant, waarvan het
129e (!) nummer dit voorjaar is verschenen.
De jaarlijkse barbecue is het moment waar-

se woningen geruild werden voor aardappelen ter waarde van
fl. 728.000,-- en fl. 200.000,-- aan gloeilampen. Een vrijstaand
Oostenrijks huis kostte toentertijd fl.5.858,--. Van deze woningen
werden er 89 geplaatst in Schuttersbosch, waar ze gebouwd
werden op ruime kavels. De Oostenrijkse huizen waren voornamelijk bestemd voor het hoger personeel bij Philips.
Tien jaar later kwamen de 253 Belgische bungalows. Dit type
huis werd gefabriceerd voor ambtenaren in de Belgische Congo
maar daar zijn ze nooit terechtgekomen. Maar wel in Schuttersbosch en bedoeld voor personeel van het middenkader van Philips. Zo’n Belgische bungalow was voorzien van een koelkast en
een eigen douche, wat voor die tijd bepaald een luxe was.

De Buurtvereniging

Nieuwbouw die de oorspronkelijk Oosterijkse
woningen verving.

deel als in het
Belgische deel
werden de oorspronkelijke
huizen jarenlang consequent gesloopt en vervangen
door nieuwbouw. Zo gauw de oorspronkelijke bewoners hun huis verlieten werden ze
afgebroken. Daarvoor in de plaats waren
nieuwe koopwoningen gedacht, die, passend in de opzet van Sschuttersbosch, ook
uit hout waren opgetrokken. Maar de crisis
sloeg toe en er werden nauwelijks nieuwe
huizen verkocht. Daardoor is de opzet oud
door nieuw te vervangen gestopt en ontstonden in beide delen van ‘Schuttersbosch
ongewenste open plekken. Echte ‘zwarte
gaten’ van de wijk.

betrekken bij buurtactiviteiten. Rolf: “Jongere gezinnen trekken meer naar elkaar toe
en op traditionele activiteiten zoals de onthulling van de openbare kerstboomverlichting of een nieuwjaarsborrel komen ze niet
meer gauw af.”
Jan: “Of ze hebben tegenwoordig eenvoudigweg minder tijd. Bovendien is dit in
een wijk zonder eigen gemeenschapsvoorzieningen waar je elkaar kunt ontmoeten.
Woonbedrijf staat positief tegenover nieuwe initiatieven.”

Daarom wordt sinds kort gezocht naar alter-

Piet: “Wonen in het bos is natuurlijk prach-

Een nog oorspronkelijke Oostenrijkse bungalo

Oud– en nieuwbouw in het Belgisch dorp

natieven. In de nieuwe woningen zijn inmiddels weer gezinnen met kinderen gekomen,
terwijl in de oude huizen nog veel oorspronkelijke bewoners wonen die inmiddels op
leeftijd zijn gekomen. Ook dat maakt het
minder eenvoudig om de hele bevolking te

tig maar je woont ook redelijk afgelegen
van allerlei voorzieningen. Zelfs de dichtstbijzijnde bushalte is voor sommige mensen een halve kilometer lopen.”

Een gerenoveerde authentieke Oostenrijkse
woning met nieuwe aanbouw.
op een groot aantal bewoners elkaar ontmoet. Andere activiteiten, zoals de nieuwjaarsreceptie of de kerstbijeenkomst werden
in het verleden beter bezocht dan nu maar
dat daagt het bestuur vooral uit om weer
nieuwe ideeën uit te proberen. Recent vond
er een zogenaamde vogelwandeling plaats
waarbij buurtbewoners onder leiding van
een vogelkenner hun eigen gevederde
buurtgenoten beter leerden kennen.
Intussen is samenstelling van de bevolking
veranderd en kent men bewoners van allerlei pluimage. Zowel in het Oostenrijkse

Foto– en verhalengalerie Schuttersbosch
Inge Vlasman werkt
als schrijver en
fotograaf onder de
naam Studio B&W.
In 2014 kwam ze in
gesprek met mensen
van Woonbedrijf.
Het afbreken van de oude huisjes resulteert in eenzame lege
plekken in de wijk. Inge vroeg of ze over een huisje mocht
beschikken om er verhalen en foto’s van uit Schuttersbosch
te verzamelen en te tonen. Woonbedrijf omarmde dit idee.
Er is nu een mooi huisje aan het Rendierveld beschikbaar
en nu is het alleen nog wachten op goedkeuring van de gemeente om de woonbestemming te mogen veranderen naar
een expositieruimte.
Woonbedrijf vroeg Inge niet alleen verhalen en beelden
te verzamelen van Schuttersbosch maar ook van andere
Philipswijken in Eindhoven. Veel huurders van Woonbedrijf,
en met name de oudere bewoners, hebben bij Philips gewerkt
en huurden huizen in wijken die Philips speciaal voor haar

werknemers
bouwde.
Inge:
“Met het project probeer ik de
trots van deze bewoners over
het bedrijf waar zij destijds
gewerkt hebben naar boven
te halen en te verbeelden. Dit
ga ik doen door de mensen te
interviewen en te fotograferen,
het liefst samen met het product
Leo van de Weijdeve
waaraan zij destijds hebben
n uit
Schuttersbosch in zij
n tijd bij Philips
gewerkt. In de interviews besteed
ik ook aandacht aan het leven in
zo’n bijzondere Philipswijk.”
Inge vraagt iedereen in Stratum om medewerking. Heeft u
zelf mooie herinneringen of foto’s van vroeger van het werk
of van de wijk? Weet u iemand die een ambacht uitoefende
bij Philips en nog goed over het werk kan vertellen?
Inge hoort graag van u. Ze is bereikbaar op telefoonnummer 06-29.211.950 of per mail inge.bnw@gmail.
com. Schrijven mag natuurlijk ook:
Centauriestraat 30, 5643 JL Eindhoven.
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Wijkagent Rob Panjoel
We hebben de afgelopen
jaren alle wijkagenten in de
Stratummer geportretteerd op
één na: Rob Panjoel.
Hij is al jaren de wijkagent voor de wijken
Tivoli en Burghplan maar de reorganisatie
van de Politie brengt met zich mee dat
wijkagenten in heel Stratum inzetbaar
zullen zijn.
Rob: “Het werk moet sinds kort verdeeld
worden over een kleiner aantal collega’s dus springen we in waar het nodig
is. Ook zullen we strenger moeten gaan
kijken wat we wel en wat we niet meer
kunnen aanpakken. Een klacht over loslopende honden of hondenpoep bijvoorbeeld wordt voortaan direct doorverwezen naar de gemeentelijke medewerkers
van Stadstoezicht. Maar overigens blijft
iedere wijkagent toch zoveel mogelijk het

gezicht van de politie binnen zijn eigen
wijken.”

Wat is er bijzonder aan je eigen wijken?
“De variatie die grofweg in drie soorten
te verdelen valt. Aan de ene kant het deel
met de witte huizen in de wijk Burghplan.
Daar vind je voornamelijk koopwoningen
en mensen met een wat hoger inkomen
en aan de andere kant heb je Tivoli, een
echte oude Stratumse volkswijk, waar nog
steeds geldt: eens een Tivoliaan altijd een
Tivoliaan. Daartussen ligt een gemengd
gebied met huur– en koopwoningen
waar bovendien een relatief groot aantal
mensen wonen met een niet Nederlandse
achtergrond.”

zocht en de gevarieerde wijken die ik hier
aantrof maakt dat ik nu na elf jaar die
uitdaging nog steeds voel.

Hoe lang doe je dit werk al?
Politieman ben ik al heel lang. Ik heb 21
jaar gewerkt in Deurne, Asten Someren
waar ik nog steeds woon. Ik kwam naar
Eindhoven omdat ik een nieuwe uitdaging

Door de reorganisatie die nu speelt komt
er nu de uitdaging bij van een groter
gebied en een intensievere samenwerking
met mijn collega’s. Ik denk dat ik het in
Stratum nog jaren vol zal houden.

Volg Rob Panjoel via Twitter: @brigadierSTRMbp

– advertorial –

Toe aan nieuwe kozijnen?

Mike Stins:
s: “bel mij voor advies”
Mike Stins adviseert in ramen, deuren en
kozijnen. Producten van de betere soort en
met de beste prijs–kwaliteitsverhouding.
Als geen ander kent hij de markt en de
producten.

“Ik ben zelf fabrikant geweest en werkte als
directeur bij verschillende kozijnfabrieken.
Bedrijven die gericht waren op de utiliteits
bouw, met projecten van meerdere miljoenen, maar ook die werkten voor de particuliere markt. Ik weet dus hoe je het product moet maken, wat er op de markt te
koop is en waarin de verschillen zitten. Met die kennis wil ik mensen
helpen aan het beste product en
voor de scherpste prijs”.
Is het een bijzonder product?
“Het is een product waar
je veel van af moet
weten om een
goede keuze
te maken. De
bekendste

naam of de grootste adverteerder
is niet ook de beste keuze. Zeker
bij aanbiedingen zoals ‘gratis
glas’ kun je verwachten dat
de kosten ergens anders op
terugverdiend worden.
Ik wil alle aspecten bij een
keuze mee laten wegen.
Wat past er bij je huis? Hout,
kunststof of aluminium? Welke kwaliteit
van profielen moet je nemen? Dat vereist
een grote technische kennis. In profielen is
een enorme keus met totaal verschillende
kwaliteiten. Ik laat de kozijnen vervolgens
op maat maken door een van de vaste
fabrikanten waar ik mee samenwerk.
Leveranciers die zonder uitzondering tot
de betere van Nederland behoren.
Op die manier lever ik niet alleen de
allerbeste kwaliteit, maar ben je bij mij ook
een stuk goedkoper uit. Zeker vergeleken
met de eerste de beste leverancier die je
via internet selecteert.”

Maar je kunt toch verschillende
offertes opvragen?
“Zonder kennis van zaken
weet je niet waar je op moet
letten. Als je offertes vergelijkt zie je wel
een verschil in prijs, maar weet je niet of ze
wel echt vergelijkbaar zijn. Goedkoop kan
makkelijk duurkoop worden en het is daarom van groot belang om op compleetheid
en duurzaamheid te letten. Ik weet precies
welk soort kozijn er over twintig jaar nog
als nieuw uitziet en welke na een paar jaar
problemen gaat opleveren, doordat ramen
en deuren niet goed meer sluiten.
Overigens: als mensen hun kozijnen zelf
willen monteren help ik daarbij graag mee
met een gedegen advies over hoe je dat
het beste aan kunt pakken.”

M: 06 34429602 • E: mikestins@gmail.com
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Conclusies Bewonersavond
Manifest Woonvisie
Kamerbewoning en
woningsplitsing leiden
in sommige buurten
in Stratum tot overlast.
Daarom moet de
gemeente meer dan
nu paal en perk gaan
stellen. Bijzondere
bevolkingsgroepen zijn
welkom in Stratum, mits gespreid
en goed begeleid. En Stratummers
willen graag betrokken worden bij
ontwikkelingen in hun buurt.

dige Ronald Reijnen.
Moen vertelde dat –
even los van de droom
van de burgemeester over een stad met
300.000 inwoners –
we de komende vijf-

tien jaar zullen groeien van 223.000 naar
237.000. Een groot deel van die groei komt
op naam van buitenlanders. Het aantal bewoners per huishouden zal verder dalen,
ook omdat we steeds ouder worden en langer zelfstandig blijven wonen.
Een deel van die extra huishoudens
kan worden gehuisvest door kantoren te verbouwen. Eindhoven telt nu
250.000 vierkanter meter kantooroppervlak. Omgerekend is dat vijfduizend studio’s van 50 vierkante meter.
De gemeente kiest daarnaast voor
verdichting binnen de ring. Met die
mededeling heeft de ambtenaar meteen de mensen uit de Rochusbuurt en
de Iriswijk op het puntje van hun stoel.
Want juist die Stratumse buurten binnen de ring, aan weerszijden van de
Geldropseweg, kampen met overlast
als gevolg van toenemende woningsplitsing en kamerverhuur. Vanuit de
Rochusbuurt komt de constatering
dat het veruit de grootste adresdichtheid van de stad heeft. Bovendien
de verzuchting dat als het om expats
gaat er heel veel mogelijk wordt bij
vergunningen en politieke bereidheid
hen te faciliteren. Reijnen verhaalt
vooral over de ambities van Brainport
City, maar
die hebben
meer effect
op Strijp S
en
leiden
misschien
tot een treinstation bij
Acht.
Dat
kan de Stratummers
niet veel boeien.
De aanbevelingen aan de wethouder
komen tot stand tijdens het tweede
deel van de avond, als de bezoekers
in groepjes aan tafeltjes met elkaar in
gesprek gaan aan de hand van vijf
stellingen. Veel van hen zijn al jaren
actief in hun buurt, de gemiddelde
leeftijd ligt boven de vijftig. Eén tafel
springt er uit. Daar zitten de studenten Babette en Auke en hun huisgenote Daphne, die al een baan heeft
gevonden. De drie wonen in een bovenhuis in de Sint Nicasiusstraat.
Hun huisbaas had hen gewezen op
deze avond. “Een goed initiatief”,
meent Babette. “Dat zouden ze overal moeten doen. Want invloed
van bewoners is heel belangrijk.”

Dat zijn de belangrijkste conclusies
en aanbevelingen na de bewonersavond, 19 mei in zaal Musis Sacrum
aan de Leenderweg. Het Bewonersplatform Stratum heeft ze aangeboden aan wethouder
Yasin
Torunoglu
(wonen, wijken en
burgerparticipatie).
De
wethouder
had het platform
gevraagd bij bewoners te peilen
wat er leeft, nadat het platform een
aantal kanttekeningen had gemaakt
bij het concept van de nieuwe Woonvisie van de gemeente Eindhoven. Dat
verzoek paste precies bij de werkwijze van het Bewonersplatform. Dat stelt
zich al sinds de oprichting ten doel
Stratumse inwoners, ondernemers én
hun organisaties met elkaar in contact
te brengen. Van daar uit kunnen dan
buurtoverstijgende onderwerpen aan
bod komen. Immers: samen sta je sterker en ook kan het bijdragen tot meer
samenhang in de ontwikkelingen.

Kamerverhuur

Kamerverhuur en woningsplitsing. Samen vormen ze een goed voorbeeld
van een ontwikkeling die een samenhangend beleid nodig maakt. Want
als je in één deel van Stratum de illegale praktijken tegengaat en de legale aan duidelijke voorwaarden bindt,
zal het in een ander deel nog harder
groeien, als daar niet wordt opgetreden.
De bijeenkomst op 19 mei werd met
ruim 70 mensen redelijk bezocht. De
meeste buurten waren vertegenwoordigd. Inleidingen werden verzorgd
door Menno Moen, beleidsadviseur
bij de gemeente en stedenbouwkun13

Carte Blanche: 20 jaar theater, beeldend werk en poëzie

Stefan Jung: “wij bikken hier
de kunstenaar uit de patient”
Stefan Jung is artistiek en
organisatorisch leider van Carte
Blanche, een kunstenaarscollectief dat
lang gevestigd was in Stratum maar nu
al weer acht jaar ‘over het spoor’ huist
in een oud schoolgebouw aan de Jan
Heynslaan. Stefan vertelt over zijn werk
en zijn passie.

“Ik ben geboren in Den Bosch en ik kwam in
Stratum terecht toen ik ging studeren aan de
sociale academie Den Elzent. Eigenlijk was
dat niet mijn eerste keus, ik was daarvoor
al in Amsterdam in het theater actief en de
toneelschool lag meer voor de hand maar
daar wilden ze alleen studenten aannemen
die nog helemaal ongevormd waren.

Amai

Omdat ik al een praktiserend theatermaker
was binnen de Fools-beweging met o.a. Jango Edwards werd ik er niet aangenomen.
De sociale academie bood een opleiding
voor inrichtingswerker en dat sloot bij mij
aan omdat ik toen ook actief was met creatieve therapie in verschillende instellingen.
Zo kwam ik op Den Elzent terecht. Dat was
midden in de tweede democratiseringsgolf.
Ik deed daar de ‘ASO’ de algemene sociale
opleiding. Wij draaiden daar als studenten
individuele studiepakketten. Zo deed ik ieder week zes uur psychologie, zes uur filosofie, acht uur spel en de rest van de tijd zat
ik in het atelier bij Lou Tulkens of Jan van
Gemert te schilderen.

Na
Proloog
kwam ik bij gezelschap Amai
van Jochem Royaards terecht.
Wij maakten locatievoorstellingen op de eerste
verdieping van
een oude textielfabriek van de
familie Zweegers
in Geldrop. Als
huur laaiden we
vrachtwagens in
of uit of legden
we een klinkerstraatje aan voor
de familie. Ik was naast Jochem
de tweede man van het gezelschap en we
speelden van alles: Het Misverstand. Suiker
van Claus, Marat-Sade, Oom Wanja van
Tsjechov. Ik kon geweldig hard werken en
dat kwam goed uit want het was zwaar omdat we geen subsidie kregen. We konden
het doen omdat we werkten ‘met behoud
van uitkering’. Uiteindelijk ben ik, na een
persoonlijke crisis, bij Amai weggegaan.
Maar al vrij snel daarna heb ik toen in De
Loods aan het spoor de voorstelling De Ver-

Kunst als motor

Wij hadden de volle overtuiging dat kunst
en creativiteit de motor moest zijn van het
beter maken van mens en samenleving. Ik
kwam er in 1976 vanaf en veel van mijn
studiegenoten zijn net als ik op de een of
andere manier een eigen onderneming begonnen. Willem van de Kruisdijk bijvoorbeeld zat een jaar onder mij en is later de
grote man achter Slagerij van Kampen geworden, Resi Matla werd cameravrouw en
ging uiteindelijk films maken, Goswin Thijssen heeft als schilder in Berlijn furore maakte. En Ari den Braber en ik hebben samen
met wat anderen theatergroep Kwibus opgericht. Daar ben ik aan verbonden gebleven tot 1984.
Toen werd het routine en stapte ik over naar
Proloog waar ik aan de laatste producties
heb meegewerkt voordat Proloog geheel
werd opgeheven. Om de een of andere reden ben ik altijd óf bij het begin óf bij het
einde van een gezelschap betrokken geweest.
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gaderzaal gemaakt. Naar de roman van
A. Alberts. Dat was ook de eerste voorstelling onder de naam Carte Blanche.
Dat was in 1994. Ik stelde vast dat al mijn
stukken altijd gingen over mensen die zich
aan de rand van de samenleving bewogen. Die interesse in onaangepastheid en
non-conformisme bracht mij er toe daarom
ook echt met zulke mensen te gaan werken. In 1998 kwamen bij Carte Blanche de
eerste mensen binnen die deelnamen aan
een werkplaatsproject. Mensen met een
verstandelijke beperking of met een autis-

met monologen. Een wedstrijd
overigens waar ook professionele
acteurs aan deelnemen. Johan en
Joeri hebben beiden de finale bereikt.

tisch spectrumstoornis. Daar maakten we theaterstukken mee of films.
Gewoon als dagbesteding, precies
wat we hier nog steeds doen.

Collectief

Carte Blanche is eigenlijk een
kunstenaarscollectief waarbinnen
‘normale’ kunstenaars, tussen aanhalingstekens, vanuit interesse en
engagement in samenwerkingsprojecten verbonden zijn met mensen
met een verstandelijke beperking.
Om die mensen hier te kunnen laten functioneren moet er uiteraard
een zorgetiket opgeplakt worden
en dat is dan formeel ‘dagbesteding’ die bij ons ingekocht wordt
door zorginstellingen zoals Lunetzorg. Zij brengen hier mensen onder die op hun eigen dagbesteding niet te plaatsen zijn. Vaak
omdat het hele creatieve en bijzondere mensen zijn maar erg onaangepast. Hier nemen we ze serieus.
Wij geven hier graag ruimte aan
‘lastige talenten’. Dat zijn talentvolle mensen die lastig in te bedden zijn in samenleving of instelling maar die wel goed kunnen
schilderen of mooie gedichten kunnen schrijven. Wat ze hier doen is
ook geen dagbesteding, hier worden ze gestimuleerd hun talent te
ontplooien. We proberen binnen
Carte Blanche de kunstenaar los
te bikken uit de patiënt. En met succes: Roderick Prins, schilder en dichter heeft
recent een gedichtbundel uitgegeven waarmee hij een prijs gewonnen heeft in een

Verschillende plaatsen

Theaterzaal

Aula

Werkplaats
landelijke Poëziewedstrijd. Johan van Knegsel, Judith Ansems en Joeri Foolen namen
dit jaar deel aan een landelijke wedstrijd

Liesbeth Reeser
Ze was verpleegkundige en groepsleider binnen de zorg maar
in 1994 besloot ze haar ontslag te nemen. In haar werk was
steeds minder plaats voor direct contact met de mensen. Steeds
meer vergaderingen, intervisies en rapporten, steeds minder momenten waarop ze haar eigenlijke werk, communiceren met cliënten, uit kon oefenen. Na een overstap naar het onderwijs,
kwam ze in 1998 in contact met de net opgerichte stichting Carte Blanche. Naast haar werk als hulpverleenster had ze ervaring
als semiprofessionele speelster en theatermaakster. Zo kon ze bij
Carte Blanche zich als actrice verder scholen en ontwikkelen. En ze kon er haar organisatorische talenten inzetten.

Voedend spelen

Samen met Stefan Jung ontwikkelde Liesbeth het ‘voedend’ spelen, een manier om via
spel veranderingsprocessen bij ‘de lastige talenten’ in gang te zetten en rollen te verdiepen. Bij mensen met een verstandelijke beperking blijkt taal als voornaamste middel
binnen een theatervoorstelling niet te werken omdat het abstraheren van gevoelens en
ervaringen naar theatrale scènes voor deze groep haast onmogelijk is. Veel beter is
het om met hen direct in een spelsituatie te communiceren en hen uit te dagen zelf op
zoek te gaan naar hun eigen creatieve potentieel. Dit ‘voedend spelen’ is een van de
belangrijkste uitgangspunten van het werk van Carte Blanche en heeft er tot nu toe voor
gezorgd, dat de spelers zich konden ontwikkelen tot authentieke creatieve persoonlijkheden, met een werkelijke eigen inbreng. Liesbeth Reeser is naast het artistieke werk
wat zij samen met Stefan Jung doet, ook als zakelijk leider binnen de Stichting actief.
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In die twintig jaar hebben we op
verschillende plaatsen in Eindhoven gezeten. We waren de eerste
gebruikers van het gebouw in de
Gagelstraat waar TAC nu zit en
we hebben een tijd een groot winkelpand gehad in de Tramstraat.
Totdat het in brand vloog. Daarop
zijn we in een oud textielfabriekje
aan de Stuiverstraat in Stratum terechtgekomen. De mooiste ruimte
waar we ooit hebben gezeten.
Daar zijn veel voorstellingen gemaakt, vaak in samenwerking met
de nabijgelegen Iriswijk waar ik
trouwens nog steeds woon. Helaas moesten we weg uit de Stuiverstraat want de grond was verkocht en alle gebouwen moeten
plat. Er was achteraf gezien helemaal geen reden om ons er hals
over kop uit te jagen want die
grond heeft vervolgens acht jaar
nutteloos braak gelegen. Vreselijk
jammer dat we daar niet langer
hebben blijven. Maar we kregen
toen wel het huidige schoolpand
aangeboden van de gemeente.
Dat was overigens toen niet meer
dan een ruïne. Een geweldige bende. Elke leiding was er uit gesloopt,
geen toiletpot was nog heel. De eerste drie
maanden heb ik er nachts op een matras
geslapen met naast me een honkbalknuppel tegen de inbrekers. In de loop van zeven jaren hebben we dit hele pand zelf
weer helemaal opgeknapt en je zou er nu
zo weer een school in kunnen openen.
Dat zou voor ons natuurlijk wel een ramp
zijn want dan staan we weer op straat. In
ruil voor het opknappen en onderhouden
van het gebouw zitten we hier namelijk op basis van een antikraak
overeenkomst met de gemeente.

Bij
kunstenaarscollectief Carte
Blanche werken lastige talenten samen met zogenaamde ‘normalen’.
Handicaps en hindernissen zijn
geen belemmering maar juist de
motor om samen kunst te maken.
Voor de agenda met komende voorstellingen en presentaties kijk op:

www.carteblanche.nu

Jan Heynslaan 4, 5622 KM Eindhoven,
T: 24 51 739
informatie@carteblanche.nu

55 Plus Educatief 2015-2016
een leven lang leren
jonger?
ook welkom!

BEELDENDE
KUNST

DE DIGITALE
WERELD

FOTOGRAFIE

GESCHIEDENIS

LEES EN
SCHRIJFKRINGEN

LEVENSBESCHOUWING

MUZIEK

FILOSOFIE

Op donderdag 24 september 2015
viert Saltoschool De Hasselbraam
haar 25 jarig jubileum.
Alle oud-leerlingen en
oud-collega’s zijn
van harte welkom voor
de reünie/feestavond
van 20.00 – 23.00 u.

SAMENLEVING

Zie ook Facebook en
SchoolBANK

TABLETS EN
SMARTPHONES

TALEN

THEMABIJEENKOMSTEN

nieuwsgierig?
www.55pluseducatief.nl
educa55@iae.nl
040 290 85 03

Heb je je nog niet aangemeld? Mail dan snel naar
jubileum@bs-hasselbraam.nl
om te horen of je er nog bij kunt.

Winkel Cambodja Dutch flink uitgebreid

De winkel is toegankelijk vanaf
de binnenplaats achter het pand
Floralaan Oost 162. Er zijn allerlei
tweedehands spullen verkrijgbaar
waaronder veel boeken, speelgoed,
spellen en puzzels. U kunt er terecht
op zaterdag en op woensdag van
11.00 tot 16.00 u. Zie ook:

Stichting Cambodia-Dutch
bestaat sinds 2008 en
ondersteunt verschillende
projecten in Cambodja.
Vooral voor de plattelandsbevolking die hulp krijgt in de
vorm van onderwijs,
water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en
werkgelegenheid.
Vrijwilligers verzamelen hulpgoederen zoals kleding en gereedschap die tot voor kort per container naar de mensen in het gebied gestuurd werden.
Ook werd geld overgemaakt dat verdiend werd met de verkoop van tweedehands spullen en unieke fair-trade artikelen
die in het gebied zelf gefabriceerd worden. Het sturen van de
jaarlijkse zeecontainer met spullen levert helaas zoveel problemen op dat de stichting besloten heeft de hulp vanaf nu alleen
nog financieel te geven.
Daarom wordt voortaan alles ingezet op de opbrengst
van de winkel. Die is daarom fors uitgebreid. Zo
is er een gezellige koffie– en theecorner ingericht
waar mensen ook voor de gezelligheid naar toe
kunnen komen.
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www.cambodia-dutch.

org

Cambodja Dutch verkoopt ook verkoopt ook fairtrade artikelen zoals deze in hippe, in Cambodja
zelf gefabriceerde tassen, gemaakt uit oerdegelijk
restmateriaal.

– advertorial –

De Olienoot: superkraam vol
gezonde noten, zaden en mixen
De Olienoot is al jaren een begrip op de
markten van Eindhoven en omstreken.
Vanuit een hypermoderne verkoopwagen
bieden Arie Slagboom en zijn zoon
André een ruim assortiment aan
noten, mixen, zoutjes, zaden
en reformartikelen aan. Het
familiebedrijf is gespecialiseerd
in vers gebrande en geroosterde
noten.

eigen familie. Wij zijn echte vakidioten.
We verkopen niet alleen noten maar er zijn
ook voortdurend bezig met het ontwikkelen
van producten en dan vooral door het
verfijnen van het roosteren. Want naast het
traditionele branden van noten in olie is

Arie
Slagboom:
“41
jaar
geleden kwamen we voor het
eerst uit Alblasserdam naar het
Gerardusplein hier in Stratum.
Dankzij een tip van Koos de
Stroopwafelverkoper, die wist dat
hier geen notenkraam was. Zo zijn
Fotograﬁe: Ronald Otter
we hier in Eindhoven begonnen.
Met een gewone kraam. En omdat ze hier in daar sinds een paar
Stratum het woord olienoot gebruikten voor jaar het droogroosteren van onze producten
pinda’s verkopen we sinds jaar en dag onder bijgekomen. Dat doen we met een speciale
de naam De Olienoot. Al snel stonden we op machine die ik zelf heb doorontwikkeld
zeven verschillende markten in Eindhoven,
Son en Breugel en Veldhoven.
Door onze producten op de markt te
verkopen bereiken we
klanten uit de hele
omgeving. Bovendien past
ons product prima tussen
de ander marktkramen,
want wat je hier ook koopt,
kaas, groente, bloemen,
fruit, vis of stroopwafels;
het was en is op het Geradusplein allemaal
topkwaliteit. En het is trouwens ook een van
de gezelligste markten van Eindhoven.
Dat wij noten zijn gaan verkopen heeft te
maken met onze familie die van oudsher
import– en exportbedrijven had in noten en
zuidvruchten. En zelfs eigen notenplantages
in Afrika. De cashew– en macadamianoten
die je bij ons koopt komen van de eigen
familieplantage
of
van corporaties van
lokale boeren die
zo een eerlijke prijs
krijgen. Daarom doen
we alle handel met de

met het bedrijf van een
compagnon. Die machine is
inmiddels een groot succes
geworden, want die ovens

Op de vrijdagmarkt op het
Gerardusplein staat de Olienoot met
een hypermoderne wagen voorzien
van twee olieovens en de speciale
droogroosteroven. Een wagen vol
met technische snufjes, zoals airco
voor in de zomer en moderne kachels
om de producten in de winter warm
en droog te houden. Alles wordt ter
plekke op de wagen kersvers gebrand
en geroosterd.

worden inmiddels door
heel Europa verkocht.
Het moeilijke is om
inzicht te krijgen in wat
je precies met een oven
kunt doen.
Zo zijn vochtigheid, temperatuur
en draaisnelheid factoren die heel
nauw komen bij het droogroosteren
van noten. De ovens die wij hebben
doorontwikkeld kunnen onder
andere zelf de vochtigheid van
een product meten en aanpassen.
Voor ieder product gelden weer
andere tijden en temperaturen
en die heb ik allemaal zelf
proefondervindelijk vastgesteld.
Sporters zijn daar bijvoorbeeld
erg blij mee, want noten passen
in een gezonde levensstijl omdat
ze goede vetten bevatten. Ook zitten ze
boordevol vitaminen, mineralen en proteïnen
en ze lenen heel goed als vleesvervanger.
We adviseren onze klanten graag hoe ze
dit kunnen toepassen.
Droog roosteren van
noten is tamelijk bijzonder. Op industriële
schaal komt het wel voor
maar wij doen het in relatief kleine ovens, waardoor we een veel betere
kwaliteit krijgen. Ze zijn niet
alleen minder vet, de natuurlijke smaak blijft behouden
en het product blijft lekker
knapperig.”

Zo koop je bij ons een topkwaliteit
die je nooit in een supermarkt kunt
vinden. Overigens produceren we ook
onze eigen pindakaas en bijvoorbeeld
amandelmeel. En ook voor bijzondere
producten kun je bij ons terecht zoals
macadamia-olie, een fijne olie om in
te bakken en heeft bijzondere zachte
smaak.
Kijk op www.deolienoot.nl

Elke vrijdag op het Sint Gerardusplein van 11.30 –16.30 u.
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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.

170 Cursussen, waaronder 120 taalcursussen
Lezingen op allerlei gebied
Excursies voorafgegaan door lezingen

Exclusieve gedragen damesmode en accessoires
Gabriel Metsulaan 110 • 5611 SR Eindhoven • 06 41468030
Open: wo-do-vr: 12.00–18 u. Zaterdag:10 –14 u.
www.modeby.nl • info @ modeby.nl

Lingerie,
ondermode, beenmode

,

Kijk op: www.vu-eindhoven.nl
d
eklee
g
g
r
o
Met z

Nachtkleding,
babykleding, fournituren

Bodyfashion and more

Nieuwe najaarscollectie!
e

e

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.

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

Triumph, Mey, Sloggi, Schiesser, Falke, Oroblu, Pip Studio, Ringella en Feetje
Den Hof 106 • 5582 JZ • Aalst-Waalre • 040 22 17 008

Het mondzorg team

Specialisaties:

+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

Manuele Therapie, Psychosomatiek, Geriatrie, NAH, Parkinson, COPD,
Looptherapie bij etalagebenen, Hartrevalidatie, Medische fitness,

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

Thuiszorg fysiotherapie, Mindfulness en Pilates training.

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit
+ Tandtechnicus reparatie kunstgebit, kronen en bruggen

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit,
klikgebit, kronen, bruggen.
Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie,
passend maken en aanmeten
van uw [nieuwe] kunstgebit.

Heezerweg 307 • 5643 KE Eindhoven
T: 040-2125333

Tuinstraat 25 • 5611 PL • Eindhoven
040 243 85 25 • info@gebitplus.nl
www.gebitplus.nl

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

Albert Heijn Leenderweg:
“Onze buurtetalage is er voor iedereen”
Albert Heijn Leenderweg is echt onderdeel van de buurt. Dat blijkt
weer uit een nieuw en verrassend initatief: de Buurtetalage.
Bedoeld voor iedereen die iets van zichzelf wil laten zien.
Hebt u artistiek talent of een bijzondere hobby? Wilt u misschien
een goed doel onder de aandacht brengen? Maak dat dan
voor onze duizenden klanten twee weken lang zichtbaar in de
Buurtetalage. Pal naast de ingang aan het parkeerterrein.
We hebben een paar spelregels maar de etalage is verder gratis
beschikbaar voor alles en iedereen. Kom naar AH Leenderweg
en vraag alle informatie aan een van onze
medewerkers.
Ons parkeerterrein (en de Buurtetalage) is gemakkelijk bereikbaar
via de Biesterweg. U kunt probleemloos via de slagbomen het terrein op.
Uw auto wordt door het systeem automatisch herkend.

AH Leenderweg is elke dag, ook zondags, lekker lang open.
Bij vertrek vanaf Eindhoven Airport gratis vervoer naar het vliegveld

Verhuizing: alles in de ‘opruimingsetalage’ voor de halve prijs!

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

Ik ben Rolf Buijze, een ervaren reisadviseur.
Ik kom graag persoonlijk bij u langs,
• Reizen, precies op maat gemaakt, thuis
maar u bent ook welkom bij mij thuis.
per telefoon of e-mail
• Proﬁteer van mijn onafhankelijk advies
• Dertig jaar reiservaring
• Bescherming door ANVR en SGR
voorwaarden

Rolf Buijze • 06- 49662349

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

Hazenloop 18 • 5646 BB Eindhoven • rolf.buijze@personaltouchtravel.nl

www.reisadviseur-rolf.nl • www.personaltouchtravel.nl

Pedicure- en massagepraktijk Lotus
Aandacht voor lichaam en geest
Zachte en verzorgde voeten
Een pedicure kan veel voor u betekenen!
Voor een voetbehandeling kom ik ook aan huis.

Pedicure
Voetrefexmassage
Mevrouw Bouwer
Thomas a Kempislaan 27 5643 NR Eindhoven
Bel vrijblijvend: 0402121043 / 06-53638985
of kijk op de website: www.pedicurelotus.nl
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Politie:
Afdelingsbureau Eindhoven Stratum-Tongelre
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven

Telefoon: 0900-8844.
De wijkagenten van Stratum:

Stratum binnen de Rondweg:
Lydie Thomassen
Heistraat e.o., Tuindorp, Nieuwe Erven
Volg @brigadierTUIN op Twitter
Erwin van Melis
Den Elzent, Iriswijk, Looiakkers, Rochusbuurt
Volg @brigadierSTRMce op Twitter
Stratum buiten de Rondweg:
ten westen van de Leenderweg
Frans van der Aa
Eikenburg de Roosten, Poelhekkelaan e.o.
Gennep en Genneperparken
Volg @brigadierSTRMaa op Twitter
Piet van Schooten
Kerstroosplein, Bloemenbuurt noord
Bloemenbuurt zuid
Stratum buiten de Rondweg:
ten oosten van de Leenderweg
Rob van Hout
Kruidenbuurt, Sintenbuurt
Rob Panjoel
Burghplan, Poeijers
Volg @brigadierSTRMbp 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:
Agnes Heck a.heck@eindhoven.nl
Gerardusplein, Kerstroosplein, BloemenbuurtZuid
Suzanne van den Heuvel
s.vd.heuvel@eindhoven.nl
Kruidenbuurt, Nieuwe Erven, Riel, Sintenbuurt
Inge Ketting
i.ketting@eindhoven.nl
Bloemenplein, Burghplan, Elzent-Noord,
Elzent-Zuid,
Joriskwartier,
Looiakkers,
Poeijers (DAF terrein), Puttense Dreef, Tuindorp

Servicepagina

Marita Kuster
m.kusters@eindhoven.nl
Gijzenrooi,
Irisbuurt, Leenderheide, Rochusbuurt,
Schuttersbosch, Tivoli
Henri Verbruggen
h.verbruggen@eindhoven.nl
Eikenburg, Genneperzijde, Roosten, Sportpark Aalsterweg

Milieustraat

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

‘Thuis onderhoudservice

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

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

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

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

Wijkverpleegkundigenspreekuur:
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

Trudo Onderhoud en reparatie
W: www.trudo.nl
T: 0800 - 88888 11
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Productie en advertentie exploitatie:
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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
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Boek met recente
luchtfoto’s van alle
wijken in Stratum:
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