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– advertorial – 

Tandprothetiek Luijten neemt alle tijd voor u
Aan de Leenderweg 94 in Stratum 
hebben Astrid en Ronald Luijten hun 
Stratumse tandprothetische praktijk 
gevestigd. 
Het perfect aanmeten en maken van 
gebitten is een specialisme waar Ronald 
Luijten al 40 jaar ervaring in heeft. In 
de praktijk werkt ook – aankomend 
– tandprotheticus Tom Kuijpers, die 
ook van de meest recente technische 
ontwikkelingen op de hoogte is. Een 
tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen 
van alle uit de mond te nemen gebitsprotheses. Dat kan een 
klassiek kunstgebit zijn of een klikgebit gebaseerd op implantaten. 
Hij maakt altijd zelf een afdruk van de boven– en onderkaak van 
de cliënt en vervaardigt daarna ook zelf het uiteindelijke gebit.  

Ronald:  “Wij hebben een laagdrempelige praktijk waarin het 
persoonlijke contact met de cliënt voorop staat. Dat is belangrijk 
omdat een gebit gemaakt wordt in verschillende fases. Eerst happen 
in alginaat afdrukmateriaal. Met het gipsmodel daarvan worden de 
zogenaamde lepels vervaardigd die om de boven- en onderkaak 

van de cliënt passen en waarmee de 
echte afdruk gemaakt wordt. 

Uiteindelijk komt dan de pasfase. 
Daarbij wordt heel nauwkeurig gekeken 
wordt of alles anatomisch en esthetisch 
perfect is. Wij streven altijd naar een zo 
natuurlijk mogelijke uitstraling die liefst 
overeenkomt met het oorspronkelijke 
gebit. Maar uiteraard heeft de cliënt zelf 
altijd het laatste woord.”

Astrid:  “Mensen kunnen hier zo naar binnen lopen en ik zit altijd 
klaar om alle vragen te beantwoorden. We kennen onze cliënten 
goed en we nemen altijd veel tijd voor voorlichting en nazorg. 
Iedereen wordt ook jaarlijks opgeroepen voor een gratis controle. 
Dat voorkomt dat er sluipenderwijze klachten ontstaan waar de 
cliënt zelf zich niet bewust van is. Want een slecht passend gebit is 
iets wat je zelf niet altijd in de gaten hebt. We zijn altijd persoonlijk 
bereikbaar en ook in de vakanties nemen we zelf de telefoon 
op. Als we dan niet zelf beschikbaar zijn, verwijzen wij 
direct door naar een vertrouwde collega waarnemer.”

Leenderweg 94, • 5615 AC Eindhoven • Gebr. Hoeksstraat 45 • 5521 BL Eersel
 T: 040 212 6282 • W: www.luijtenkunstgebitten.nl • E: info@luijtenkunstgebitten.nl
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Van de redactie
Dat er in Stratum grote talenten te 
vinden zijn is geen nieuws. Maar 
flamencogitarist Juan Romano is 
een talent apart. Hij is bekender in 
Andalusië dan in hier Stratum; tot nu 
toe dan: zie pagina 4. 
Een ander Stratums (zwem)talent is 
Sharon van Rouwendaal. Zij won 
Olympisch goud op de zomerspelen 
in Rio. Zie pagina 16.

Daar is ‘ie dan eindelijk..
Er werd al verontrust gemaild en getelefoneerd: waar blijft De Stratummer? Het vorige 
nummer verscheen in mei dit jaar en meestal verschijnt het tweede nummer in september. 
Dat is nu dus ruim een maand later.  
Nu het weer wat beter gaat met de economie komt ondergetekende soms letterlijk tijd 
tekort. Ik maak dit blad als ZZP-er. Ik schrijf praktisch alle teksten, geef het blad vorm, doe 
de advertentie-aquisitie en regel drukwerk en bezorging. Dat is steeds moeilijker vol te 
houden en dus wordt het tijd om na te denken hoe de continuïteit gewaarborgd kan blijven. 
Iedereen die mee wil denken of mee wil helpen mag mij bellen of mailen. 

Betrokken bij Stratum
Stratummers voelen zich sterk betrokken bij hun stadsdeel. Dat blijkt onder andere op 
avonden die het Bewonersplatform Stratum organiseert. Op pagina 10 staat het verslag 
van twee werkgroepen die op initiatief van het Bewonersplatform nagedacht hebben 
over wat er anders kan en anders moet. En lees ter inspiratie op pagina 6 het interview 
met stedenbouwkundige Cees Donkers die eigen –ruimtelijke– ideeën over Stratum 
heeft. Betrokkenheid is één ding: echt invloed uitoefenen is een ander ding. Met de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, breekt hét moment aan om invloed op het 
gemeentebeleid ook hard te maken. De Stratummer kan in de aanloop naar die verkiezingen 
mensen een platform geven als zij zich voor ons stadsdeel ook richting politiek in willen 
zetten. Ook hiervoor geldt: iedereen mag mij bellen of mailen. 

Wildrik Burema, info@stratummer.nl, tel. 2113289
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¿Es usted un Stratummer?
Ik ben in Gestel geboren maar ik trok 
altijd naar Stratum, de muzikantenwijk van 
Eindhoven. Hier woonden Lenny Kuhr, Piet 
Sauer, The Phantoms, Peter Koelewijn; noem 
ze maar op. In de jaren zestig op de bromfiets 
naar ’t Zolderke aan het Gerardusplein. Dat 
was de bovenverdieping van de toenmalige 
kleuterschool, nu basisschool De Talisman. Er 
traden allerlei groepen op, al er mocht geen 
alcohol worden geschonken. In de pauze 
gingen we dus naar het toenmalige café de 
Buun wat daar schuin tegenover was. 

Hoe lang maak je al muziek?
Vanaf mijn vijfde, dus inmiddels zestig jaar. 
Mijn moeder speelde gitaar en mijn vader 
speelde in een mondharmonica-trio en ook 
mijn broers en zus maakten allemaal muziek. 
Na het eten moesten we altijd aan tafel 
blijven zitten en allemaal zingen. De ene 
de eerste stem een andere de tweede of de 
derde stem en een dag later iedereen weer 
anders. Muziekles aan de eettafel. Maar 
zingen vond ik minder, ik zag meer in zo’n 
gitaar die mijn moeder bespeelde. Zij heeft 
me al ook snel de eerste akkoorden geleerd. 
Op een oude gitaar van Peter Koelewijn want 
zijn broer Theo was solist in het trio van mijn 
vader; The Rowdy’s. 

Ik ben flink gaan oefenen en speelde 
natuurlijk al snel rock ’n roll, want dat 
kwam toen op in die tijd. Swing en Twist op 
feestjes met petticoats en puntschoenen. En 
een vetkuif natuurlijk. Elf of twaalf jaar oud 
was ik toen. Daarna kwamen de Beatles 
en de Stones en ben ik meer rythm ’n blues 
gaan spelen. Midden jaren zestig kwamen 
Spaanse gastarbeiders werken bij Philips en 
bij Daf. Mijn oudste broer Peer en zijn vrouw 
Astrid traden eens op op een feest waar ook 
Spanjaarden speelden. Die speelden op zo’n 
Spaanse flamencogitaar. En niet met één 

plectrum zoals ik, – in mijn geval trouwens 
een bijgevijlde oude knoop –, maar met alle 
vijf vingers. Dus die gebruikten op die manier 
wel vijf plectrums. Daar was ik meteen door 
gefascineerd. Dus ging ik platen kopen en 
daarop zag ik ook de kleding die die mensen 
droegen. 

Ik kocht in ‘67 een LP van een flamencogroep, 
‘Festival Flamenco Gitano’, waarop ook 
ene Paco de Lucía meespeelde. Ik werd 
er helemaal koud van, zo goed. Die heb 
ik op mijn oude pick-up-je helemaal grijs 
geanalyseerd. Stukje draaien, gitaar pakken 
en proberen na te spelen. Hels karwei om dat 
uit te vogelen en al die stukken in mijn hoofd te 
krijgen. Maar het was de enige manier toen. 
Flamenco kun je niet spelen van bladmuziek 
en internet of YouTube bestonden nog niet. 
Ik ben Paco blijven volgen en vanaf mijn 
zeventiende speelde ik alleen nog flamenco. 
Ik viel onvoorwaardelijk voor de passie en 
emotie in die muziek.

Al na vijf jaar, in 1972, gaf ik mijn eerste 
concert samen met Sabana de Vedra in het 
toenmalige Globetheater. Toen ik een keer 
speelde in een bar van kennissen van mijn 
ouders kwam er iemand naar mij toe die mij 
uitnodigde mee te doen aan de Brabantse 
talentenjacht Springplank in Rosmalen. Daar 
won ik de eerste prijs. Vervolgens mocht ik 
meedoen met de landelijke competitie in 
Hilversum waar alle provinciale winnaars 
tegen elkaar uitkwamen. Daar werd ik 
tweede. Daarna werd ik door de KRO gebeld 
en kwam ik voor het eerst op televisie in een 
jeugdprogramma.  Helemaal flamenco en 
op en top in Spaanse kledij. Daar liep ik 
overigens in Eindhoven ook gewoon mee 

over straat. Net als twee muzikale vrienden 
van mij die altijd apart gekleed over straat 
liepen: Piet Hein de Vos als cowboy, Cees 
Lemair als musketier. Ik was de Spanjool. 
We traden vaak tijdens elkaars concerten 
op maar deden dan wel ons eigen ding. 
Cees Middeleeuwse minstreel muziek, Piet 
Hein was echt country en ik bracht natuurlijk 
flamenco. Zo kreeg ik al bekendheid hier 
in Eindhoven maar ik wilde naar Spanje. Ik 
wilde dieper in de materie duiken. De taal 
had ik al enigszins opgepikt van de Spaanse 
gastarbeiders hier. 

In 1972 ging ik voor het eerst naar Madrid. 
Daar is wel flamenco, maar dat zijn alleen de 
echte toplui waar je niet zomaar tussenkomt. 
Ik kwam er daarna regelmatig terug en 
heb daardoor ook de taal verder onder de 
knie gekregen maar ik begreep wel dat ik 
in Andalusia in het zuiden moest zijn, waar 
de flamenco ook vandaan komt. In 1974 
trok ik daar voor het eerst heen. Ik ging 
naar Granada maar werd doorverwezen 
naar kleine dorpjes onder Sevilla en Jerez. 
Uiteindelijk kwam ik terecht in Sevilla en  
Chiclana de la Frontera in de provincie 
Cádiz, waar ik bevriend raakte met een 
juwelier, Augustin. Die had als klanten veel 
succesvolle flamencoartiesten die hun geld 
belegden in goud en sieraden. 

Hij ving mij op tijdens mijn vakanties die ik 
daar elk jaar doorbracht. En hij bracht mij 
in contact met verschillende families waar 
ik echt onderzoek kon doen naar de pure 
flamenco. Echte flamencobeulen, toplui waar 
ik de fijne kneepjes van geleerd heb. Als 
ik daar liet horen wat ik kon vielen ze van 
hun stoel af. Van een Hollander verwachtten 
ze daar natuurlijk helemaal niks. Ze braken 
ook hun tong over mijn naam ‘Rolf’ dus dat 
werd al snel het Spaanse ‘Jan’, oftewel Juan, 
naar mijn vader. En Romano heb ik er zelf 
aangeplakt omdat dat ook een vrij algemene 
naam is, én omdat de familie van mijn oma 
van moeders kant uit Oost-Europa kwam. Ik 

Echte Flamenco in Stratum:
Juan Romano

Juan Romano werd geboren als Rolf van Marle. Hij kreeg 
grote erkenning onder zijn artiestennaam als flamencogitarist. 
De Stratummer zocht hem en zijn vrouw Mieke op in hun 
bijzonder ingerichte huis in Stratum.

Fotografie: Jasper van Bladel
www.jaspervanbladel.nl
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werd al snel geaccepteerd, en vooral toen ik 
een keer in Chiclana spontaan kon optreden 
met La Paquera de Jerez. Dat was een van 
de héle grote flamencozangeressen. Ik zat 
een keer samen met die juwelier Augustin 
op de eerste rij tijdens een optreden op een 
groot festival toen ze met haar vaste gitarist 
Parilla de Jerez wilde dansen. Ze vroeg in het 
publiek wie er kon spelen en Augustin riep 
meteen “Juan hier kan spelen”. Ik het podium 
op, gitaar van Parilla in mijn handen, Bulería 
spelen. Staand applaus van achttienduizend 
man publiek toen ik klaar was. Ik was één 
dag later in heel Andalusia bekend als een 
Hollander die het echt bleek te kunnen: ik had 
la Paquera de Jerez begeleid.  

Weer terug in Nederland begon in 1978 
het wereldkampioenschap voetbal in 
Argentinië. Piet Sauer benaderde mij of 
ik een trio wilde samenstellen wat in kon 
spelen op de voetbalkoorts. Dat werd de 
band Conquistador waar, naast Piet en ik, 
nog een fluitist en bongospeler in meededen. 
We hadden een wereldhit met ‘Argentina’ 
en maakten nog een complete LP die ook 
een gouden plaat werd. Wie weet wat er 
gebeurd zou zijn als Nederland ook nog 
kampioen geworden was, maar Nederland 
werd in de finale uitgeschakeld. Het was 
leuk om het een half jaar te doen en overal 
in Nederland en Duitsland op te treden. 
Maar mijn echte muziek was en is flamenco. 
Ik leerde mijn vrouw Mieke kennen en werd 
verliefd op haar voor ik wist of ze wel van 
deze muziek hield. Gelukkig bleek al snel dat 
ze er niet alleen van hield maar zelfs al jaren 
bezig was met flamencodans. Dat kon dus 
niet meer stuk en toen ben ik er echt mee door 
gegaan. Sindsdien speel ik regelmatig zeven 
of acht uur per dag gitaar. In 1979 kwam 
Paco de Lucía voor het eerst naar Nederland. 
Hij speelde samen met zijn broer in Carré 
in Amsterdam. Ik zat natuurlijk helemaal 
vooraan en had na dat concert mijn eerste 
ontmoeting met hem in zijn kleedkamer. 
Onvergetelijk.

Wat maakt die muziek voor jou zo 
fascinerend?
Flamenco heeft een oeroude oorsprong 
die waarschijnlijk in India ligt, met als basis 
tempeldansen. Via Arabië en Egypte kwam 
het uiteindelijk met de zigeuners en de moren  
terecht  in Zuid-Spanje, in Andalusie. Daar 
bestond de gitaar al en dat instrument is 

in de flamenco een grote rol gaan spelen. 
Maar een flamencogitaar is anders dan een 
klassieke Spaanse gitaar. Het klankverschil is 
als het verschil tussen een glas droge sherry 
en een glas volle rode wijn. Ook het bouwen 
van die gitaren is een vak apart. 
Ik heb me er in verdiept en kan ook zelf 
gitaren verbouwen en aanpassen. Al 
mijn eigen gitaren heb ik aangepast aan 
mijn eigen handen en vingers. Ze hebben 
allemaal dezelfde aanzet en dezelfde loop 
op de hals.  Ik speel met vijf plectrums tegelijk 
want op de nagels van mijn rechterhand 
heb ik met industrielijm speciale matjes van 
boekbinderslinnen aangebracht. Die ik elke 
drie maanden weer vervangen moet worden 
als ze met de nagel meegroeien.

Flamenco neemt helemaal bezit van de 
speler of danser. Dat wordt ook wel met de 
onvertaalbare term ‘duende’ aangeduid. Het 
gevoel wat in jezelf omhoog kruipt en wat 
je helemaal overneemt. Het is kippenvel van 
buiten, maar ook van binnen.
Eenflamencogitarist volgt in principe altijd de 
zang en de dans.  En dat leer je door het zo 
goed mogelijk navolgen van een voorbeeld. 

In mijn geval gitarist Paco de Lucía. Maar je 
ontwikkelt als het goed is daarna wel een eigen 
stijl. Ik heb Paco zelf pas na een aantal jaren 
ook persoonlijk leren kennen. Na dat concert 
in Carré, waar ik hem voor het eerst zag 
spelen, werd er een feest voor Paco gegeven, 
ergens vier hoog achter in Amsterdam. Daar 
hoorde hij mij spelen en na een uur was hij 
zo onder de indruk dat hij samen met mij 
wilde spelen. En dat hebben we daar dan 
ook gedaan. Na afloop zei hij: “Als jij een 

Hollander bent ben 
ik een Chinees”. 

Flamenco kent wel 
175 verschillende 
vormen, waarvan 
ik er 53 speel. Allemaal anders in 
opbouw, ritmes en akkoorden. Elke streek in 
Andalusia heeft zijn eigen stijl, vaak genoemd 
naar de streek zelf. Het is de zanger die 
aangeeft wat een gitarist moet spelen en in 
welke toonsoort. Die moet meteen aanvoelen 
waar een zanger naar toe wil. Ik ben purist 
en geef alles tijdens een optreden. Ik ben 
vaak wel twee kilo afgevallen als ik klaar 
ben. Het is een fysiek heel zware inspanning. 
Ik doe dit nu al meer dan een halve eeuw 
en ben in Andalusië bekender dan hier. Daar 
word ik erkend als een grote instrumentalist 
en natuurlijk ook als fenomeen omdat ik een 
Hollander ben. Maar er zit waarschijnlijk 
toch wat zigeunerbloed in mij van mijn oma 
‘s kant.

Kun je er van leven?
Ik heb jarenlang gewoon gewerkt naast 
de muziek. Op kantoor, bijvoorbeeld als 
boekhouder. Altijd via uitzendbureaus zodat 
ik makkelijk vrij kon krijgen om optredens 
te doen voor radio en tv. De gouden tijd 
was wat dat betreft de jaren tachtig. Nu 
ligt cultuur in Nederland bijna helemaal 
op zijn kont. Op theater en muziek is zo 
bezuinigd dat er geen droog brood meer 
te verdienen valt. Mensen die in Rotterdam 
afstuderen aan het conservatorium met als 
hoofdvak flamenco kunnen na hun opleiding 
Spaanse les gaan geven. Ze worden bijna 
niet meer geboekt, want er is geen geld meer 
om te programmeren. Een zaal als Carré 
zul je vandaag de dag niet meer zo vol 
krijgen met een flamencogitarist. Het is een 
voorbijgaande cultuur. Ook in Spanje is het 
nu muziek van vroeger. De Spaanse jeugd 
richt zich op Engelstalige massacultuur van 
nu.

Jullie eigen huis is nu helemaal Spanje.
Met mijn vrouw Mieke heb ik nog een paar 
jaar gependeld tussen Spanje en Nederland. 
Maar flamenco is ook daar een aflopende 
zaak. Nu blijven we hier. We hebben ons 
huis helemaal naar onze muzikale smaak 
ingericht. 
In onze woonkamer zie je in de inrichting de 
hele weg die flamenco heeft afgelegd 
in de tijd. Van India, Arabië naar 
Andalusia en nu dus Stratum.”

Op www.stratummer.nl 
staat een link naar een speciale 

stream met muziek van Juan 
Romano
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Witte Dorp in aanbouw in 1939, rechtsvoor de DAF fabrieken

Cees Donkers over 
carrière, Stad en Stratum 

Cees Donkers, stedenbouwkundige

Ben je een Stratummer?
“Ik voel me zeker een Stratummer maar ben 
geboren in Breda. Ik kwam op vijfjarige leef-
tijd hier naar toe en heb bij de nonnen op de 
Heezerweg op de kleuterschool gezeten. Via 
de jongensschool in de Hubertusstraat en de 
HBS op het Sint Joris kwam ik op de TU te-
recht, waar ik  ben afgestudeerd in architec-
tuur en stedenbouw. Na mijn militaire dienst 
kwam ik in Rotterdam als stedenbouwkundige 
terecht in de karakteristieke oude havenwijk 
Katendrecht. Daar moest een stedenbouw-
kundig plan gemaakt worden voor nieuw-
bouw op de plaats van te dempen havens. 

Een leuke eerste baan, midden tussen de 
hoeren in een oud pand van een voormalig 
Chinees restaurant. Samen met een student-
assistent heb ik het masterplan gemaakt voor 
het hele schiereiland. Het was nieuw in die 
tijd om met inzet van opbouwwerkers en in-
spraakavonden een hele wijk te transforme-
ren met respect voor en behoud van de be-
staande bebouwing. Met de ervaring die ik 
daarmee opdeed kon ik uit verschillende ba-
nen kiezen. 
Omdat in de randstad de huizen toen al 
twee keer duurder dan hier kwamen mijn 
vrouw en ik weer terug naar Eindho-
ven. Ik ging aan de slag op het pro-
jectbureau Helmond Groeistad waar 
ik gewerkt heb aan verschillende bin-
nenstadprojecten. Onder andere met 
architect Piet Blom aan de bekende 

paalwoningen en het Speelhuis. Ook heb ik 
gewerkt aan de wijk Dierdonk die bewust een 
beetje Witte Dorpachtig van opzet was. Een 
stedenbouwkundig concept wat beoogde ho-
gere inkomens naar de stad te lokken. Later 
is dat nog grootschaliger aangepakt met de 
ontwikkeling van de wijk Brandevoort. Een 
stadsontwikkeling die echt bij Helmond hoort. 
Klassieke architectuur als die van Dierdonk en 
Brandevoort past bij Helmond terwijl Eindho-
ven zich juist onderscheidt als een heel mo-
derne stad.”

Je werkte in Helmond, maar woonde 
in Stratum.
“Wij kochten een huis in het Witte 
Dorp waar we nu al veertig jaar wo-
nen. Naast mijn werk werd ik actief 
als buurtbewoner. De straten in onze 
wijk moesten opnieuw ingericht wor-
den en er was een stichting opgericht 
om dat in goede banen te leiden. 
Daar heb ik me bij aangesloten en 
ik werd er ook al snel de woordvoer-
der. Ik heb zelfs schetsontwerpen ge-
maakt voor de nieuwe herinrichting. 
Uiteindelijk is alles uitgevoerd zoals we dat 
als buurt zelf bedacht hebben. Vervolgens or-
ganiseerden we het gemeenschappelijk on-
derhoud. We begonnen met een gezamen-
lijke schilderbeurt van de buitenkant van de 
huizen. Tot dan toe schilderde iedereen zijn 
eigen huis, maar steeds in een net iets andere 
kleur wit (of zelfs bruin door een enkeling). 
We hebben eerst gewerkt aan een stukje be-
wustwording. We begonnen met een goed 
bezocht buurtfeest, in 1986, en een wijkkrant 
over de bijzondere kwaliteiten van de wijk. 
Uiteindelijk resulteerde dat na drie jaar in een 
wijkbreed onderhoudsfonds . Als tenminste 
100 bewoners/eigenaren mee zouden doen 
konden we aanspraak maken op subsidies 
die eigenlijk alleen golden voor monumen-
tale panden van eigenarenr/verhuurders zo-
als woningcorporaties. Dat lukte: alle deelne-
mers tekenden een contract voor 12 jaar en 
ieder betaalde 50 gulden per maand aan het 
fonds. Reden voor een nog groter buurtfeest, 
een tentoonstelling over Het Witte Dorp in het 
Van Abbemuseum en een heel boek over vijf-
tig jaar geschiedenis van het Witte Dorp. In 
1989 kreeg de buurt ook een officiële Rijks-
monumentenstatus. 

Toen DAF het bedrijfsterrein hier in de buurt 
besloot te verlaten, hebben we ons er sterk 
voor gemaakt dat daar woningbouw kwam 
die aansloot op de bestaande wijk. Een heel 

gevecht met de gemeente, 
want die had hier woning-
bouw in gedachten met 
doolhofstraatjes à la  Achtse 
Barrier. We hebben zelf een 
studie laten maken wat uit-
eindelijk leidde tot de defini-
tieve plannen voor het DAF-
terrein. Uitgangspunt werd 

dat het nieuwe deel voor tachtig procent op 
de bestaande wijk moest lijken en voor twin-
tig procent een eigen karakter kreeg. Zo zijn 
in het oude gedeelte van het Witte Dorp de 
daken rood en die in het nieuwe gedeelte 
zwart maar beide gedeelten zijn wel een ste-
denbouwkundige eenheid. We kregen er lan-
delijke aandacht mee met soms paginagrote 
artikelen in de pers. In Eindhoven bracht het 

een omslag in het denken over architectuur. 
Wat we in het Witte Dorp hadden bereikt wil-
de ik daarna ook stadsbreed initiëren. Daar-
voor richtte ik een stichting op:  stichting Q. 
Samen met ambtenaren als Frans Klarenbeek 
van stadsontwikkeling, Karel van Dijk van 
Ruimtelijke ordening en Henk Verhagen van 
Bouwtoezicht en, niet te vergeten, wethouder 
Nico van der Spek. 
We hebben dankzij die stichting heel wat 
voor elkaar gekregen. Het begon met drie zo-
genaamde salonbijeenkomsten op zondag-
middag met specifieke thema’s op het gebied 
van Stadsontwikkeling. Die werden daarna 
voortgezet onder de naam Q-café in Plaza 
Futura. Steeds drie sprekers die korte inlei-
dingen hielden. Daarna een dialoog van die 
inleiders onderling en met het publiek. Dat 
publiek varieerde van, zeg maar, T-shirts tot 
stropdassen. Studenten, mensen uit de bouw-
wereld maar ook gewone betrokken Eindho-
venaren. Elke keer volle bak.

Een van de eerste wapenfeiten was een dis-
cussie over de Philipsgebouwen aan de Em-
masingel. Die zouden worden afgebroken en 
de kunstenaar Bert Hermens wilde kijken of 
daar ateliers in te vestigen waren. Toen we 
dat aan de orde stelden in Q-café was ie-
dereen het er in ieder geval over eens dat 
het eeuwig zonde zou zijn als die gebouwen 
zouden verdwijnen. In die tijd was net de 
Heuvelgalerie gerealiseerd, een enorm pro-
ject voor Eindhoven maar niet iedereen was 
even gelukkig met de uiteindelijke kwaliteit. 
Naar aanleiding van de discussies in Q-ca-
fé werd het idee geboren om de Philipsge-
bouwen aan de Emmasingel niet af te breken 
maar te herontwikkelen tot wat nu de Witte 
Dame heet. Het was eigenlijk de eerste keer 
in Eindhoven dat stadsontwikkeling door mid-
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del van transformatie plaats vond en niet 
door sloop en nieuwbouw. Later volgden er 
meer herontwikkelingen in Eindhoven zoals 
die van het Sint Joriscollege (Hoog Elzent), de 
voormalige Bakkersschool (Cicogne) aan de 
Mauritsstraat  of de oude GGD (Granida).”

Intussen kwam je zelf bij de gemeente Eind-
oven te werken
“Ik was al een paar jaar betrokken bij aller-
lei ontwikkelingen hier, maar vanaf 1993 kon 
ik, mede door Witte Dorp en Witte Dame, 
in Eindhoven komen werken. Zo kwam ik in-
eens aan de andere kant van de tafel te zit-
ten. Frans Klarenbeek en Karel van Dijk, de 
mensen waarmee ik samen Q-café had op-
gezet steunden mijn komst. Wij waren alle 
drie van een nieuwe generatie en wilden pro-
beren een nieuwe wind te laten waaien. Een 
van de opgaven van de gemeente was het 
uitwerken van ideeën om het industrieel erf-
goed van Philips in de Strijpzone te behou-
den. Het ging om vijf gebieden: het Emmasin-
gelcomplex, het gebied bij het PSV stadion, 
Strijp S, Strijp R en Strijp T. 
Allerlei specialisten van de gemeente vorm-
den een soort denktank en hebben zich twee 
weken teruggetrokken op de hei. Uitgangs-
punt waren schetsen van de architect Bert 
Dirrix. Die sessies resulteerden in een dikke 
map getiteld ‘Westcorridor’. Het bevatte al-
lerlei deelstudies op het gebied van verkeer, 
stedenbouw, groen enzovoorts. Het is de ba-
sis geworden voor meer dan een decennium 
ruimtelijke ontwikkeling in Eindhoven. Niet al-
leen het denken over transformatie-architec-
tuur is door de Witte Dame veranderd. De 
Academie voor Industriële Vormgeving, die 
haar eindexamenpresentatie tot dan toe elk 
jaar in Amsterdam hield, besloot dit, toen ze 
zich in de Witte Dame had gevestigd, weer 
in Eindhoven te doen. Samen met de naams-
verandering in Design Academy is dat een 
sleutel geweest  tot een nieuwe identiteit van 
onze stad Eindhoven. 

Het is geweldig om te zien hoe de Dutch De-
sign Week is gegroeid tot het evenement wat 
het nu is. Maar het zaadje daarvoor is, in 
mijn beleving, gelegd door de herontwikke-
ling van de Witte Dame. Echt een omslag-
punt in vijftig jaar stadsontwikkeling. Voor 
die tijd was herontwikkeling toch een soort 
tweederangs werk. Een ‘echte’ architect deed 
nieuwbouwprojecten. Maar Bert liet in onze 
stad zien hoe je van een oude fabriek iets 
geweldigs kunt maken. Nu is hij een van de 
bekendste architecten op dit gebied. 

Het zou waarschijnlijk allemaal 
niet gelukt zijn als Eindhoven niet 
zulke kwalitatief goede gemeen-
tebestuurders had gehad. Naast 
wethouder Ben van Veelen en zijn 
opvolger Nico van der Spek denk 

ik dan vooral aan Bur-
gemeester Rein Wel-
schen. Hij stimuleerde 
dat eigenwijze men-
sen, zoals mijn collega’s en ik, volop de kans 
kregen. Welschen was een visionaire bestuur-
der die echt cruciaal geweest is voor de ont-
wikkeling van Eindhoven tot de stad die het 
nu is. Hij stond aan de basis van de samen-
werking tussen overheid, onderwijs en be-
drijfsleven. Heel belangrijk, want in diezelfde 
tijd gebeurde er iets ingrijpends: we verloren 
een belangrijk deel van de maakindustrie in 
Eindhoven. DAF ging failliet, Philips stootte 
met de operatie Centurion duizenden mensen 
af. Het was goed dat daar iets positiefs tegen-
over kwam te staan. 

En Eindhoven begon vervolgens ook internati-
onaal de aandacht te trekken. In 2007 werd 
ik uitgenodigd om in het Poolse Bialystok te 
vertellen over de transformatie van de Witte 
Dame. Ook in Essen in het Ruhrgebied mocht 
ik in 1994 al dat verhaal vertellen. Daar 
kwam het IBA Emscher Park tot stand. Een 
groot project waarin gedurende een periode 
van tien jaar het oude industriële erfgoed van 
de hoogoven– en mijnindustrie een nieuwe 
toekomst als vrijetijdsaccommodatie kreeg. 
De Witte Dame werd ook ver buiten de lands-
grenzen gezien als voorbeeld. Van Belgrado 
tot Moskou. In een stad als Jekaterinenburg in 
Rusland staan wel honderd potentiële Witte 

Dames. 
Ik ging, en ga nog re-
gelmatig, meerdere 
keren per jaar naar 
Rusland om lezingen 
te geven voor studen-
ten. Transformatie van 
gebouwen leidt tot 
een nieuwe identiteit. 
Daarom is het belang-
rijk jonge mensen te 

betrekken bij de planontwikkeling in je stad. 
Het enthousiasmeren van nieuwe generaties 
was en is een roeping voor mij. Maar ik zie 
het ook als export van Dutch Design vanuit 
Eindhoven. De stad waar de kinderen van 
de uitvinders van Philips of DAF nog steeds 
wonen en werken. Daarom zijn betaalbare 
broedplaatsen voor jong talent in onze stad 
zo belangrijk. Eindhoven draagt te weinig 
zorg voor zulke broedplaatsen. Je ziet nu 
weer opnieuw dat talentvolle studenten van 
de academie of de TU meteen na hun exa-
men deze stad verruilen voor Amsterdam of 
Rotterdam. Precies zoals vijftien jaar geleden. 
We moeten voorkomen dat jonge designers 
en wetenschappers wegtrekken omdat ze, als 
in de stad blijven, in een zwart gat dreigen 
te vallen na hun opleiding. Brainport Eindho-
ven moet ook haar kwaliteit als ‘BRAINFIELD’ 
voor jonge talenten benutten.

Eigenlijk is het nu weer tijd voor een vernieu-
wingsslag zoals begin jaren negentig onder 
Rein Welschen. Want de gemeente Eindho-
ven is de laatste jaren als organisatie sterk 
gewijzigd waarbij het management, door 

economische recessie en bezuiniging, vooral 
gericht op is output, control en cijfers. Inhou-
delijke kennisontwikkeling wordt daardoor 
niet meer gestuurd vanuit de vakdiensten. 
Maar om dat te veranderen heb je visionaire 
bestuurders nodig. Na het vertrek van onze 
burgemeester toont alleen wethouder Mary-
Ann Schreurs zich zo’n visionaire bestuurder. 
Misschien dat de komst van een nieuwe bur-
gemeester kan helpen. Zodat de aandacht 
weer meer gericht wordt op de krachten en 
kwaliteiten die vanuit de stad en de eigen or-
ganisatie beschikbaar zijn.”

Is Eindhoven af?
“Eindhoven hoeft niet verder uit te breiden met 
nieuwe wijken zoals Meerhoven. Er liggen 
nog genoeg mogelijkheden in de bestaande 
bebouwing. Ik werk al sinds 2002 met stu-
denten van TU/e, Fontys en buitenlandse uni-
versiteiten aan studies over de toekomst van 
Eindhoven. Een van die studies wees uit dat 
van 2020 tot  2070 de kanaalzone hier in 
Stratum net zo kan worden herontwikkeld en 
verdicht als de Strijpzone. Eindhoven is inmid-
dels sexy om te wonen en te werken en als 
we echt verwachten dat er de komende de-
cennia 100.000 nieuwe bewoners van over 
de hele wereld naar onze stad zullen komen 
kunnen die wellicht in die kanaalzone terecht. 
Mooie combinatie: werken, wonen en water.  
Transformatie van bestaande gebouwen is 
onze Eindhovense identiteit geworden dus 
maak van de oude melkfabriek van Campina 
maar een Witte Dame van de kanaalzone. 

En richt je op nieuwe ‘com-
munities’. Plek-
ken waar ge-
neraties van 
60 plus tot 
30 min samen 
wonen en wer-
ken onder het 
motto: ‘share and care’. Ik heb zelf altijd grote 
energie geput uit de samenwerking met jonge 
mensen. De ontwikkelingen die nu al aan het 
begin van de kanaalzone op het NRE terrein 
plaatsvinden zijn een goed begin. Maar de 
hele kanaalzone heeft het in zich uit te groei-
en tot een bruisende plek. Je kunt er, als enige 
plek in Stratum, desgewenst ook hoogbouw 
toepassen zodat de bestaande Stratumse 
stadsdelen hun klassieke dorpskarakter kun-
nen behouden. 

Het zou goed zijn als bewoners vanuit 
Stratum zelf het initiatief nemen bij het 
maken van plannen voor die zone.”

Interview 
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In Pand P bruist het weer volop
Alle creatieve ideeën welkom in voormalig Plaza Futura

Drie jaar geleden vertrok Plaza Futura 
uit het pand aan de Leenderweg. De 
gemeente wilde het pand het liefst 
verkopen maar toen dat onhaalbaar 
bleek te zijn kwam het ter beschikking 
van een nieuwe organisatie: Pand P. De 
Stratummer ging eens praten met Hans 
van Heiningen van muziektheater Het 
Nieuwe Theater en Paul L’Herminez van 
Hetpaarddatvliegt

Hans: “Nadat het pand van Plaza Futura 
onverkoopbaar bleek konden organisaties 
plannen indienen bij de gemeente en ons 
plan is uiteindelijk gekozen. De essentie 
van ons plan was een nieuw kunst- en 
cultuurpodium in Eindhoven waar alle 
uitvoerende kunstvormen waaronder 
muziek, toneel en dans welkom zijn. Maar 

ook een open huis waar jeugd, amateur en 
professional elkaar aanvullen en versterken. 
Waar alle dagen van de week iets gebeurt. 
Maar vooral ook weer een plek waar heel 
Stratum zich weer thuis kan voelen. Er kan 
hier weer gegeten en gedronken worden en 
de bar, met het terras, is open.”

En dat doen jullie met meerdere organisaties.
“Ja, we zijn bewust op zoek gegaan 
naar samenwerkingspartners. Het 
Parktheater wilde graag meedoen en ook 
jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt 
heeft zich hier gevestigd.”

En wat doen die drie organisaties hier?
Het Nieuwe Theater maakt musical– en 
theaterstukken voor bedrijven en instellingen. 
We zijn nu druk bezig met een musical 
voor en door 140 personeelsleden van 
twee gefuseerde ziekenhuizen in Tilburg en 
Waalwijk. Een musical om een geslaagde 
fusie te beklinken. Volgend jaar doen we een 

project met ons eigen PSV, in 
het stadion zelf, en gericht 
op de 14000 leden van de 
supportersvereniging. HET 
PAARDDATVLIEGT is een 
eigenzinnig theatercollectief 
van de makers/spelers 
Reem Wittenbols, Annemiek 
Nienhuis en Loek Beckers. 
Zij maken al tien jaar heel 
bijzondere voorstellingen 
door het hele land en richten 
zich daarbij speciaal op de 
jeugd. 
Voor het Parktheater is de 
samenwerking in Pand P 
van belang omdat hier 
een ander soort publiek komt dan in de 
schouwburg. Zij programmeren in Pand 
P tien voorstellingen per jaar en geven 

daarbij aankomend talent 
de kans om te leren van 
ervaren theatermakers. 
Maar los van onze eigen 
producties zien we als 
collectief graag dat ook 
anderen in Pand P terecht 
kunnen want de zalen hier 
zijn geschikt voor veel 
verschillende initiatieven.

Hoe lang mogen jullie hier blijven?
Paul: “Een jaar geleden zijn de afspraken 
met de gemeente formeel vastgelegd in een 
huurovereenkomst die tien jaar loopt. Pand 
P is geen commerciële onderneming 

maar moet wel een marktconforme huurprijs 
betalen. We hebben met de gemeente  
afgesproken dat we drie jaar de tijd krijgen 
om daar aan te wennen. Pas vanaf 2018 
gaan we de volle 71.000 euro huur per 
jaar betalen maar dit jaar en volgend jaar 
krijgen we een huurprijskorting.

En lukt het jullie om 
hier mensen binnen te 
krijgen?
Hans: “In het voorjaar bracht Het Nieuwe 
Theater hier de musical ‘Spring awakening’. 
Een musical voor jongeren, waar in totaal 
2000 mensen naar zijn komen kijken want 
de voorstelling is hier 18 keer gespeeld. En 
ook de voorstellingen van Hetpaarddatvliegt 
die hier plaats vinden kunnen intussen 
rekenen op een vast publiek wat regelmatig 
alle 150 stoelen van onze theaterzaal vult. 

Wat is het geheim van Plaza, pardon Pand P?
Paul: ’”De theaterzaal heeft een bijzondere 
uitstraling en is al 25 jaar een begrip voor heel 
veel Stratummers en anderen van ver daar 
buiten. We zouden graag zien dat die zaal 
ook weer volop gebruikt gaat worden door 
allerlei niet-professionele gezelschappen. 
Ook in het vroegere Plaza Futura konden, 
zeker in de eerste jaren, meer of minder 
getalenteerde amateurs altijd terecht. Onze 

Praktische ruimten op de begane grond

De filmzalen zijn nu multifuncioneel

Paul en Hans
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Het gebouw aan de Leenderweg 65 is al 
vanaf de jaren vijftig een plaats geweest waar 

cultuurliefhebbers uit Stratum op afkwamen. 

Plaza was van 1950 tot 1985 
een grote bioscoop en de enige 
in zijn soort. Eind 1990 werd de 
bioscoop omgetoverd tot film- en 
theatercentrum Plaza Futura. In 
september 2013 werd de nieuwe 

locatie voor Plaza Futura het Natlab in Strijp. Nu is het 
gebouw in ere hersteld en als open podium nu voor 
iedereen toegankelijk met een theaterzaal en een kleine 
podiumzaal (voorheen de grote filmzaal).

Voor iedereen die op wil treden voor publiek op een intieme 
plek is de theaterzaal in Pand P te huur. Deel je ideeën 
zodat een rijke programmering gerealiseerd kan worden en 
makers met een klein publiek aan elkaar gekoppeld kunnen 

worden. Ook zullen de buurtbewoners actief betrokken gaan 
worden bij het initiatief. Zij zijn zeer belangrijk geweest voor 
de sfeer die er vroeger heerste in en rondom het gebouw en 
Pand P ziet ze graag terug. Een buurthuisfunctie waardoor 
Stratummers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Want 
een succesvol wijktheater staat niet op zichzelf, maar is nauw 
verbonden met de omgeving. 
 

En natuurlijk kan er als vanouds gegeten en 
gedronken worden. De bar, met het terras, is 

open. De keuken is dagelijks geopend 
van 12.00 tot 22.00. 

Reserveren voor het restaurant kan alleen 
telefonisch: 040 303 21 70. Vanaf 11.00 uur 

kunt u terecht voor koffie en gebak. Info voor 
groepen en arrangementen: lieke@pand-p.nl

insteek is om de amateur-theatermaker of –
muzikant nu weer een echte goede plek te 
geven in Eindhoven. Daarnaast zoeken we 
nadrukkelijk ook naar een invulling door de 
buurt en dat kan natuurlijk heel Stratum zijn.

Waar moet je dan aan denken?

Aan alles. We hebben niet alleen de 
theaterzaal maar ook de twee voormalige 
filmzalen. Dus wil je een gezelschap van een 
tien mensen, vijftig of honderd vermaken: 
wees welkom. Die oude filmzalen zijn 
aangepast. De kleinste is nu gelijkvloers 
en de grotere zaal heeft een intiemer 
karakter gekregen. Overigens kun je er 
nog steeds films vertonen. En dat gebeurt 
ook regelmatig. Mensen die een eigen film 
of documentaire willen vertonen hebben 

de weg naar 
Pand P al lang 
gevonden. Maar 

ook een bekende theatermaker als Theo 
Maassen kwam al naar Pand P voor een try-
out van een van zijn voorstellingen.

Dus iedereen kan hier terecht?
Ja. Onze zalen zijn bedoeld en ook bij uitstek 
geschikt om er iets creatief te laten zien aan 
een publiek. We willen niet de Stratumse 
horeca beconcurreren door hier volop 
feesten en partijen binnen te halen. Maar 
als een zoveel-jarig jubileum of huwelijk 
gevierd wordt met allerlei creatieve ‘podium’-
bijdragen zijn de zalen van Pand P heel 
geschikt en is zo’n feest hier welkom. Maar 
overigens: ook voor een wekelijks kaart– of 
breiclubje hebben we hier op de begaande 
grond een heel geschikte plek. Daar zou je 
ook een creatieve workshop voor kinderen 
kunnen houden. Ook een dansmiddag voor 
senioren is in Pand P mogelijk.

Buurttoneel zien we graag komen. Een 
singer-songwritersavond is hier op zijn 
plaats maar ook een lees– of kookclub kan 
hier zo terecht. En zelfs een rockband kan 
hier komen repeteren als dat met de uren 
uitkomt.

Beetje een buurthuisfunctie?
Hans: “Nou dat zou de vierde poot kunnen 
worden van Pand P. Met als bijzonderheid 
dat we graag de creatieve expertise die we 
al in huis hebben aanbieden aan mensen 
met creatieve ideeën, zodat hun initiatieven 
nóg beter tot hun recht kunnen komen. En 
aan mensen die wel ideeën hebben maar 
niet weten hoe je het moet aanpakken. Dus 
welke zaal de geschikte grootte heeft, hoe 
vaak je een voorstelling zou kunnen 
geven. En natuurlijk 

helpen we je met de publiciteit. Wij denken 
ook nog met je mee als het om de financiën 
gaat dus wat je als entree moet vragen. Ook 
daar zijn we goed en heel ervaren in.

Bel gewoon of mail naar Pand P (telefoon: 
040 303 21 70 of info@pand-p.nl) en 
een paar dagen later zit je aan tafel 
met mij of Paul.”
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Stratummers werken aan hun toekomst

 Op 27 januari werd een presentatie 
gegeven door gebiedsmanager Hans 
Wetzer en konden de aanwezige 
Stratummers knelpunten, kansen en 
suggesties aandragen. Op 10 mei vond 
de vervolgbijeenkomst plaats  en werd 
de aangepaste visie besproken. Bij die 
gelegenheid kregen de aanwezigen 
opnieuw de gelegenheid te reageren. 

Bovendien kregen ze de kans om zich aan 
te melden voor verschillende werkgroepen 
die de komende tijd de uitvoering van de 
in de visie geschetste ontwikkelingen gaan 
begeleiden en evalueren. Want de visie 
en het bijbehorende programma horen 
gezamenlijk met Stratum ontwikkeld te 
worden. Dat past in de voornemens van 
de gemeente meer gebiedsgericht te gaan 
werken en beleid samen met de inwoners 
en professionele partners in het gebied op 
te stellen. 

Een van de 
werkgroepen is de werkgroep verkeer. 
De werkgroep is voor de vakantie 
samengekomen en heeft een aantal 
concrete knelpunten in beeld gebracht. 

En andere werkgroep is de werkgroep 
Kamerbewoning en woningsplitsing.

Op deze pagina’s geven we van beide 
werkgroepen een eerste terugkoppeling.

De gemeente is 2016 gestart met het opstellen van een visie en een 

programma voor Stratum. Dat is gebeurd na een tweetal goed bezochte 

bijeenkomsten die het bewonersplatform Stratum organiseerde in Pand P.

De werkgroep verkeer is de afgelopen 
zomerperiode  enkele malen bij elkaar 
geweest om te inventariseren wat 
zij en andere Stratummers die input 
hebben geleverd, van belang vinden 
om te bespreken met de gemeente. De 
werkgroep heeft daarvoor een aantal 
concrete voorstellen en vragen op 
papier gezet, waarvan hieronder een 
aantal worden opgesomd. 

Een urgent punt vindt de werkgroep de 
verkeerssituatie bij het Floraplein en 
dan vooral de als gevaarlijk ervaren, 
onoverzichtelijke oversteek voor fietsers 
(vooral aan de zuidzijde). Voorgesteld 
wordt om  in de visie op te nemen dat er 
in de nabije toekomst oplossingen worden 
uitgewerkt en uitgevoerd.

Men wil in het algemeen meer aandacht 
voor fietsen en wandelen in Stratum. 
Bijvoorbeeld door een  Fietspadenplan 
concreet uit te werken en uit te voeren.

De werkgroep stelt vast dat in de visie 
voor de gehele gemeente staat dat 
het openbaar vervoer met 50% moet 
toenemen. Dan moet dan zeker ook 
gelden voor Stratum. Te denken valt 

o.a. aan een hogere frequentie van de 
buslijnen (10 minuten) en snelle realisatie 
van een Transferium in Eindhoven zuid.

De werkgroep wil graag weten hoe 
de gemeente onveilige en ongezonde 
situaties meet, registreert en evalueert. 
Ze zou ook inzicht willen hebben in 
ongevallencijfers, sluipverkeer, metingen 
van luchtverontreiniging en effecten van 
aangebrachte verkeerswijzigingen. Op 
basis daarvan kan gefundeerder overleg 
over verkeer in Stratum plaatsvinden. Ook 
is meer inzicht gewenst in reeds geplande 
werkzaamheden. Bijvoorbeeld door een 
overzicht op te nemen in de Visie van alle 
bekende wijzigingen aan wegen voor de 
komende vijf jaar. 

Voorstel om o.a. de volgende 30 km zones 
de komende vijf jaar verder uit te werken:  
de Sint Bonifaciuslaan, Gabriël Metsulaan, 
Korianderstraat, zuidelijk gedeelte 
Heezerweg en de Dirk Boutenslaan.

De werkgroep bepleit een betere 
handhaving van de maximum snelheid. Er 
wordt voorgesteld om bij de herinrichting 
van de Heezerweg buiten de rondweg 
meer rekening te houden met veiligheid. 
Bij de herinrichting van de Korianderstraat 
– Heezerweg zou sluipverkeer via de 
Korianderstraat ontmoedigd moeten 
worden. 

Er zou gekeken moeten worden naar 
een veilige oversteek bij de Thomas à 
Kempislaan, vanwege de oversteek voor 
kinderen naar meerdere scholen. 

Ook de snelheid van het verkeer op de 

Roostenlaan en op de ventweg van de  
Piuslaan  bij de Jan van Eyckgracht is een 
punt van zorg.

Wegen rondom de DAF-fabrieken die  
aangewezen zijn als 30 km zone zouden 
ook als zodanig ingericht moeten worden 
en er zou voorkomen moeten worden dat 
personeelsbussen en vrachtwagens van 
DAF door de Gabriël Metsulaan en Sint 
Jorislaan hun weg zoeken. Bij het zoeken 
naar oplossingen zullen alle partijen 
betrokken moeten worden.

Een origineel idee is een voetgangersbrug 
tussen sportpark Heihoef aan de 
Roostenlaan en Schuttersbosch. De 
groene golf op de ringweg beschouwt de 
werkgroep als een heel goede verbetering, 
maar ze stelt ook vast dat het verkeer toch 
nog steeds vastloopt. 

Verder zou de werkgroep graag meer 
inzicht willen hoe de gemeente om wil 
gaan met de volgende verkeerssituaties: 
Voorterweg (m.b.t. sluipverkeer), kruispunt 
Leenderweg-Roostenlaan, kruispunt 
Petrus Canisiuslaan – Jan van Eyckgracht 
en de radialen van de Aalsterweg en 
Leenderweg en de rondweg. In oktober 
staat het eerste gesprek met de gemeente 
gepland.

Werkgroep verkeer
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Op dinsdagavond 5 juli heeft het Bewo-
nersplatform Stratum samen met de ge-
meente Eindhoven in de buurt-infowinkel 
van de Kruidenbuurt een gesprek georga-
niseerd over woonoverlast, maar vooral 
ook over de aanpak daarvan.
Het gesprek is een direct gevolg van de 
avonden die in het voorjaar zijn georgani-
seerd over de toekomst van Stratum. Daar 
bleek dat woonoverlast als gevolg van ka-
merbewoning en woningsplitsing - met stip 
- een van de belangrijkste problemen is in 
het stadsdeel.  

Aan het gesprek namen bewoners van 
Gerardusbuurt, Kruidenbuurt, Iriswijk en 
Rochusbuurt en enkele medewerkers van 
de gemeente deel. Vanuit de gemeente is 
eerst een uitleg gegeven van het nieuwe 
beleid ten aanzien van deze problema-

tiek. Bewoners vertelden over de soms erg 
vervelende situaties waar zij in de buurt 
mee geconfronteerd worden. Doel van het 
gesprek was ook om samen te kijken of het 
nieuwe beleid ook zoden aan de dijk zet.

Het bleek een soms pittig maar wel zinvol 
gesprek. Voor de medewerkers van de ge-
meente omdat zij een nog beter beeld kre-
gen van de situaties die zich in de praktijk 

voordoen. Voor bewoners omdat 
hen duidelijk werd dat het wel degelijk de 
intentie is van het nieuwe beleid 
de overlast te verminderen maar 
dat door beperkte middelen en 
vooral te weinig beschikbare 
menskracht, niet mogelijk alles 
te doen wat men eigenlijk wil. 
Duidelijk was dat het nieuwe 
beleid is ingezet maar nog niet 
het gewenste effect oplevert.

De gedeelde conclusie was 
dat het een probleem is waar we geza-
menlijk iets aan willen doen en waarbij 
goedwillende inwoners en gemeente el-
kaar hard nodig hebben. Afgesproken is 
dat er in het najaar een vervolg gesprek 
komt om de zo de vinger aan de pols te 
houden.

Werkgroep woonoverlast, 
kamerbewoning en woningsplitsing

Donderdagavond 10 november vindt een bijeenkomst 
plaats voor senioren en mantelzorgers waarin volop 
informatie gegeven wordt over allerlei manieren waarop met 
name senioren langer en vooral veiliger thuis kunnen wonen. 

Brand in en rondom het huis heeft de laatste tijd in de media veel 
aandacht gekregen. Met name senioren blijken in toenemende 
mate gewond te raken en zelfs betrokken te raken bij fatale onge-
vallen. Veelal ongevallen die met voorzorgsmaatregelen vermeden 
hadden kunnen worden. Maar senioren kunnen ook onnodig val-
len of worden slachtoffer van kwaadwillenden die zomaar aanbel-
len. 
Op initiatief van Zuidzorg hebben brandweer, politie en ergothe-
rapie van Bakel gezamenlijk een informatieavond voorbereid. De 
brandweer geeft tips over brandveiligheid, de politie zal onder 
andere ingaan op de beruchte babbeltrucs, de ergotherapie komt 
met tips en hulpmiddelen die het valrisico kunnen beperken. De 
avond wordt ingeleid door Zuidzorg waarna alle deelnemers zich 

in verschillende groepen opdelen en 
roulerend de verschillende presenta-
ties bezoeken. Het Bewonersplatform 
Stratum faciliteert de avond door een 
organisatorische bijdrage te leveren.

De bijeenkomst vindt plaats 
in verschillende lokalen 
het nieuwe gebouw van 
Vakcollege Eindhoven aan de 
Geert Grotestraat 1a.

Woont u of uw vader, moeder, opa of oma nog zelfstandig en zijn 
er zorgen over de veiligheid in en rondom huis? Meldt u zich dan 
aan voor deze bijeenkomst via de wijkverpleegkundige van Zuid-
zorg of via: veiligheid@platformstratum.nl

Van 18.30 tot  20.45 uur, inloop vanaf 18.00 uur. 
Voor een kopje koffie wordt gezorgd.

Langer veilig thuiswonen: een bijeenkomst van Zuidzorg, politie, 
brandweer en ergotherapie van Bakel

Speciaal voor senioren en mantelzorgers!

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

Tweede geactualiseerde druk, met 30 nieuwe luchtfoto’s.
Geheel in kleur op formaat 21 x 30 cm. 

Verkrijgbaar bij o.a. Boekhandel van Grinsven en via onze website: 
www.stratummer.nl

1

Stratum van boven

Stratum door de camera van Ronald Otter

 2e geactualiseerde druk

64 pagina’s full color voor €12,50
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Aloysius De Roosten

Hoe lang bestaat jullie school al?
Aloysius De Roosten is in 1998 ontstaan 
door een fusie van mavo De Roosten en de 
Aloysius mavo. Wij zaten sinds die tijd in een 
gebouw aan de Jan Luikenstraat, net op de 
grens van Gestel en Stratum. 

Dus nu heeft Stratum er een vmbo-t bij. 
Ja een vmbo-t of een mavo, want dat is het-
zelfde. Wij kennen als school een determinatie 
onderbouw vmbo-k/g/t/. Dat betekent dat ook 
leerlingen die op de basisschool 

een advies krij-
gen tussen kader-
beroepsgerichte 
leerweg en de 
theoretische leer-
weg zich kunnen 
aanmelden. In 
de boven-
bouw 

richten we ons volledig op 
t-niveau. 

Hoeveel leerlingen heeft jullie school?
We hebben 360 leerlingen. Wij zijn een 

laagdrempelige school voor leerlingen die ge-
kend en gezien willen worden. Want door de 
kleinschaligheid kennen docenten en leerlingen 
elkaar van leerjaar één tot leerjaar vier. 

Waarom een nieuw schoolgebouw?
We gaan er weer flink op vooruit qua 
faciliteiten. In het oude gebouw hadden we 
geen aula of mooie kantine. Wel een klein 
gebouw op het pauzeplein maar daar konden 
niet alle leerlingen tegelijk in. Bovendien: ons 
onderwijsconcept, wat wij Inspiron noemen, 
vraagt om een aantal moderne faciliteiten die 
in de nieuwbouw fantastisch gerealiseerd zijn. 
In het nieuwe gebouw kunnen we nu werken 
met inspiratielabs.

Wat zijn Inspiratielabs?
Dat zijn speciale ruimten die los staan van de 
klaslokalen. Zo’n inspiratielab is een ruimte die 
centraal ligt tussen de lokalen waar de lessen 
zelf gegeven worden en ook het meubilair 

in zo’n ruimte ondersteunt de didactische 
werkvorm. Een plek waar leerlingen zelfstandig 
of met klasgenoten kunnen werken aan 
projecten. Alle moderne middelen zijn daar 
aanwezig, natuurlijk computers maar ook de 
meest moderne presentatiemogelijkheden. 

We hebben er in dit nieuwe gebouw vier in 
totaal. Eén lab gericht op Mens en Natuur, met 
de vakken biologie, natuur– en scheikunde. 
Een lab Mens en Maatschappij met de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde, economie, 
levensbeschouwing en maatschappijleer. Een 
lab Kunst en Cultuur met beeldende vakken 
zoals handvaardigheid, tekenen en muziek. 
En er is een lab Talen waar Nederlands, Engels, 
Duits en Frans worden gegeven. 

Waar komen jullie leerlingen 
vandaan?
De grootste groep komt uit 
Eindhoven en de een na 
grootste groep komt uit 
Geldrop. We hebben 78 
toeleverende basisscholen 
dus leerlingen komen heel 
gericht naar onze school. Wij zijn een school 
voor kinderen die niet graag opgaan in de 
anonimiteit, maar juist sterk op elkaar gericht 
willen zijn. De leerlingen vormen ook een 
dwarsdoorsnee van de maatschappij en zijn 
dus ook afkomstig uit verschillende culturen.
 
Wat gaat Stratum verder merken van jullie komst?
Wij zijn een school die graag de buurt betrekt 
bij het onderwijs. Wij kennen de verlengde 
schooldag wat betekent dat wij graag zien 
dat  ze aan hun talenten werken ook buiten 
de schooltijd.  Daarom willen we de school 
straks ook openen voor speciale projecten, 
bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur, 
waarbij ook de buurt betrokken kan worden. 

Dat geldt ook voor een gymzaal die we graag 
nog zouden realiseren bij het nieuwe gebouw. 
Ook die kan een rol spelen voor de buurt 
door daar bijvoorbeeld een buurtsportdag te 
organiseren. Onze leerlingen profiteren van 
elke samenwerking met partners in de buurt 
door het aanleren van sociale vaardigheden 
die ze later in hun werkzame leven hard nodig 
zullen hebben. 

Wij hebben intussen al contact gehad met 
bewoners van de flat bij onze school, die we 
ook graag uitnodigen als eventuele partner in 
mentorlessen, en waarmee we in ieder geval 
een goede relatie als buren denken op te 
kunnen bouwend.

schoolprofiel Nieuw in Stratum:

Wie de vertrouwde gevel van Vakcollege Eindhoven aan de Piuslaan ziet zal niet meteen vermoeden dat achter dat bekende 
hoofdgebouw een compleet nieuw gebouw is neergezet. Een gebouw bovendien dat niet aan één maar aan twee verschillende 
scholen onderdak biedt. In hetzelfde schoolcomplex, maar met de eigen ingang aan de Saenredamstraat, huist ook de mavo/
vmbo-t Aloysius De Roosten. De Stratummer sprak met directeur Ellen van den Heuvel. 

Op deze maquette is goed te zien hoe de 
nieuwbouw (lichte gedeelte) aansluit bij het oude 
gebouw van het Vakcollege. De beide scholen 

delen het gebouw maar zijn daarbij wel helemaal 
gescheiden
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Huisvesting bijzondere 
doelgroepen in Stratum
Woonbedrijf huisvest, net als alle 
andere woningcorporaties, ‘bijzondere 
doelgroepen’. Dat zijn mensen die om 
een of andere reden sneller dan op 
basis van inschrijftijd gehuisvest moeten 
worden. Zo is er een groep mensen die 
met urgentie woonruimte nodig hebben, 
bijvoorbeeld door een echtscheiding 
waar kinderen bij betrokken zijn. 

Hiervoor is de urgentiecommissie die be-
paalt wie wel en wie niet urgent is. Daar-
naast bestaat er een groep ‘sociale urgen-
ten’, dat zijn mensen die (weer) zelfstandig 
wonen maar die gedurende een bepaalde 
periode begeleiding van hulpverleners no-
dig hebben. 

Dat heet officieel ‘begeleid wonen’. De der-
de groep in de categorie bijzondere doel-
groepen zijn ‘vergunninghouders’. Dat zijn 
vluchtelingen die naar ons land gekomen 
zijn door oorlog en vervolging en die een 
voorlopige verblijfsvergunning gekregen 
hebben. Alle woningcorporaties zijn wet-
telijk verplicht hier aan mee te werken en 
naar ratio van het woningbezit worden 
deze doelgroepen evenredig verdeeld.

Van alle vrijkomende woningen gaat mini-
maal 75 procent altijd naar de regulier in-
geschreven woningzoekenden en met die 
woningen wordt dus ook geadverteerd. Af-
hankelijk van de noodzaak wordt 15 tot 25 
procent van de vrije woningen toegewezen 
aan bijzondere doelgroepen. Bij uitzonde-

ring, zoals afgelopen zomer met de grote 
instroom van vluchtelingen, kan er wel een 
tijdelijke piek ontstaan maar over heel 2015 
bleef het gemiddelde onder de 15 procent.

In Stratum zijn er, van januari tot september 
dit jaar, 112 woningen van Woonbedrijf 
vrij gekomen en daarvan zijn er 30 naar 
bijzondere doelgroepen gegaan. 

Woonbedrijf kijkt goed naar de spreiding 
en houdt natuurlijk ook rekening met de 
leefbaarheid in de wijk. Op die manier 
gaat de huisvesting soepel en is het voor 
de meeste mensen eigenlijk niet merk-
baar wie wel of niet als lid van een 
bijzondere doelgroep in de wijk 
komt wonen.

Social design en Woonbedrijf: al 
jaren een succesvolle combinatie voor 
de aanpak van maatschappelijke 
vraagstukken in buurten. 

Tijdens de komende editie van de Dutch 
Design Week (22 t/m 30 oktober) laten we 
zien hoe samenwerking tussen bewoners 
en ontwerpers zorgt voor samenhang en 
‘buurttrots’. Dat doen we met de expositie 
Social Design Straat waarmee we ‘het 
onzichtbare zichtbaar maken’ via de 
thema’s veiligheid, duurzaamheid, ouder 
worden in je eigen wijk en huisvesting 
voor vergunninghouders (vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning). Ook Stratum is 

vertegenwoordigd. Zo laat Studio 1:1 zien 
hoe zij samen met bewoners in Burghplan 
werken aan oplossingen voor meer 
veiligheid en een betere beleving daarvan. 

De Social Design Straat is tijdens 
de DDW van 22 t/m 30 oktober te 
bezoeken in de Woonwinkel van 
Woonbedrijf, Wal 2 in Eindhoven. 

Op maandag t/m vrijdag van 9 tot 
17 uur en op zaterdag en zondag 

van 11 tot 17 uur.

Stratum tijdens de DDW

Verhalenmuseum ‘t Schutterke op DDW
Verhalenmuseum ‘t Schutterke gaf 
met steun van het Buurtcultuurfonds  
Woonbedrijf een boek uit: Het boek 
heet: ‘Verhalen uit Schuttersbosch, 
Wonen, werken en leven met Philips’ en 
is voor € 14,95 te koop op de Social 
Design Straat tijdens de DDW en 
natuurlijk bij ‘t Schutterke zelf. Het is 
ook te bestellen via de website door een 
mail te sturen naar:inge.schutterke@gmail.com. Het boek is 
verder verkrijgbaar bij Boekhandel Van Grinsven Korianderstraat 
28/30 in Eindhoven of Korte Kerkstraat 11 in Geldrop en bij boekhandel Van 
Piere Nieuwe Emmasingel 44 in Eindhoven.

Een van de deelnemers aan De Social 
Design Straat is Verhalenmuseum ’t 
Schutterke uit Schuttersbosch. 

Op die speciale 
expositie wordt 
het thema ‘ou-
der worden in 
je eigen wijk’ 
op bijzondere 

wijze vorm gegeven. 
U kunt er onder het genot van een kopje 
koffie en een gebakje kennis nemen van 
een nieuwe fototentoonstelling die na de 
DDW in het verhalenmusum zelf te zien 
zal zijn.
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Job van Beek is al lang geïnteresseerd in de vraag hoe het 
menselijk lichaam in elkaar zit en tot wat voor prestaties het 
in staat is. 

Job: Ik ben zelf een fanatiek sporter en sinds ik de HBO opleiding 
oefentherapeut Cesar gevolgd heb, weet ik precies hoe spieren 
en gewrichten werken. Oefentherapie is gericht op houding en 
beweging van het hele lichaam. Ik analyseer de beweging van 
het lichaam van beneden naar boven en let speciaal op de 
beweeglijkheid van gewrichten. Zo verhelp en voorkom ik klachten 
als gevolg van verkeerde houding of beweging. Bijvoorbeeld pijn 
in de lage rug, rsi klachten of hernia. Oefentherapie is ook vaak 
succesvol bij chronische klachten. Juist als klachten geen direct 
aanwijsbare oorzaak hebben kan een totaalbenadering van 

houding en beweging uitkomst bieden. Door speciale 
oefeningen leer ik mensen een nieuwe houding of 
beweging goed aan. Daarmee kunnen ze thuis verder 
aan de slag en voorkomen we dat klachten weer 
terugkeren.

Ook sporters kunnen bij mij terecht: bijvoorbeeld met 
een verzwikte enkel, een geblesseerde knie of heup. Ik ga ook altijd 
sportspecifi ek te werk: zo pas ik bij een voetballer oefeningen met 
een bal toe. Als kinderen niet goed kunnen meekomen met gym 
kan ik kijken of er sprake is van een motorische achterstand die 
verholpen kan worden.
Naast mijn werk volg ik een verdere specialisatie tot osteopaat. 
Deze opleiding rond ik in 2017 af met een eindwerk gericht op 
verschillende soorten hoofdpijn. Zoals ik bij de Cesarsopleiding 

leerde kijken naar het bewegingsapparaat 
(beenderen, gewrichten en spieren), 
bestudeer ik nu ook het orgaansysteem en het 
craniosacrale systeem (alles wat met hersenen 
en ruggenmerg samenhangt).

Die drie systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
beïnvloeden elkaar voortdurend. Het uitgangspunt is hierbij ook 
dat het hele lichaam als eenheid benaderd wordt. Patiënten worden 
naar mijn praktijk verwezen via huisarts, ziekenhuis of collega 
therapeuten. Maar een verwijzing is niet verplicht; je kunt je ook 
rechtstreeks aanmelden via een telefoontje of via het formulier op 
mijn website. Als een behandeling gewenst is, kan dat worden 
betaald uit het aanvullende pakket van de zorgverzekering.

Beter is natuurlijk om klachten voor te zijn. Vaak kunnen mensen 
nog wel bedenken dat ze verkeerd zitten of foutief bewegen, maar 
weten ze niet hoe ze hun houding moeten aanpassen. In zo’n 
geval geef ik graag advies over de indeling van werkplek en 
werkhouding. Soms kan met een simpel advies al veel bereikt 
worden. Daarnaast starten vanaf eind oktober kosteloze 
behandelingen met betrekking tot het hoofdpijnonderzoek. 
Meld u nu aan via: info@cesarstratum.nl en informeer of u in 
aanmerking komt.

Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • M: 06 - 49 66 19 66 • E: info@cesarstratum.nl
www.cesarstratum.nl 

 Oefentherapeut Job van Beek kijkt naar het héle lichaam

Aafke, Gre, Nynke, Marieke, Ruud, Eveline en Agnes.

Bij Fysiotherapie Heezerweg waren al praktisch 
alle geregistreerde specialisaties voorhanden. 
Bijvoorbeeld manuele therapie, geriatrie fysiotherapie 
(gericht op ouderen) en psychosomatische 
fysiotherapie (spanninggerelateerde klachten). 
Maar de praktijk is nu ook aangesloten bij het 

Schoudernetwerk Noord Brabant 
en het Netwerk Hoofdpijn en 
Duizeligheid.  

Zo’n netwerk bestaat uit collega-specialisten en om daar 
bij te mogen aansluiten hebben de manueel therapeuten 
Marieke en Ruud aanvullende opleidingen gevolgd. 
Ruud: “Hoofdpijn wordt vaak veroorzaakt door spanning in de 
spieren. Manuele therapie is ideaal om dat aan te pakken en 
levert vaak snel resultaat op.” 
Marieke: “Een andere specialisatie van ons is de vernieuwde 

aanpak van draaiduizeligheid. 
Draaiduizeligheid treedt op tijdens 
hoofdbewegingen en heeft te maken 
met kristallen in het evenwichtsorgaan. 
U kunt bij ons snel terecht en met een 
paar gerichte behandelingen bent u 
er meestal vanaf. Hierdoor kunnen 
lange wachttijden in het ziekenhuis 

voorkomen worden.” Vanzelfsprekend 
houden ook de overige fysiotherapeuten 
hun vakgebied bij met regelmatige 
bijscholingen en cursussen. Zij kunnen 
snel en vakkundig een diagnose stellen. 
Indien nodig wordt u uiteraard doorverwezen naar uw 
arts. 

U kunt dagelijks terecht in de hoofdvestiging  aan de Heezerweg 
en in seniorencomplex Vitalis Wilgenhof waar Fysiotherapie 
Heezerweg haar eigen, volledig ingerichte praktijkruimten 
heeft. Indien nodig worden patiënten ook aan huis behandeld.

Fysiotherapie Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • T:  040-2125333
Locatie Wilgenhof: Gasthuisstraat 1 (ingang Schalmstraat)•  5614 AR Eindhoven

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

Nieuwe specialisaties bij Fysiotherapie Heezerweg 

Fysiotherapie Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • T:  040-2125333

Schoudernetwerk Noord Brabant 
en het Netwerk Hoofdpijn en 
Duizeligheid.  

Zo’n netwerk bestaat uit collega-specialisten en om daar 

Indien nodig wordt u uiteraard doorverwezen naar uw 
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Vitalis Wilgenhof 
werkt samen met 
Lumens al enige 
tijd aan het het 
project Ontmoe-
ting in de keuken. 
Iedere vrijdag 
komt een groep 

buurtbewoners bij elkaar om samen een 
maaltijd te bereiden. Er zijn nog plaat-
sen vrij en is de groep vol dan starten we 
met een tweede groep. 

Het menu wordt 
samen bepaald 
en boodschappen 
worden ook door 
de groep gedaan. 

Daarna gaan 
de deelnemers samen koken. Hiervoor 
kunnen zij gebruik maken van een keuken 
van Wilgenhof. Na het samen tafelen 
kunnen de deelnemers nagenieten van een 
gezellige avond. Meehelpen en afwassen 
doen we natuurlijk ook samen. 

Samen eten is leuker dan alleen

Samen koken en eten Vitalis Wilgenhof
Zorg in Stratum 

Job van Beek is al lang geïnteresseerd in de vraag hoe het 
menselijk lichaam in elkaar zit en tot wat voor prestaties het 
in staat is. 

Job: Ik ben zelf een fanatiek sporter en sinds ik de HBO opleiding 
oefentherapeut Cesar gevolgd heb, weet ik precies hoe spieren 
en gewrichten werken. Oefentherapie is gericht op houding en 
beweging van het hele lichaam. Ik analyseer de beweging van 
het lichaam van beneden naar boven en let speciaal op de 
beweeglijkheid van gewrichten. Zo verhelp en voorkom ik klachten 
als gevolg van verkeerde houding of beweging. Bijvoorbeeld pijn 
in de lage rug, rsi klachten of hernia. Oefentherapie is ook vaak 
succesvol bij chronische klachten. Juist als klachten geen direct 
aanwijsbare oorzaak hebben kan een totaalbenadering van 

houding en beweging uitkomst bieden. Door speciale 
oefeningen leer ik mensen een nieuwe houding of 
beweging goed aan. Daarmee kunnen ze thuis verder 
aan de slag en voorkomen we dat klachten weer 
terugkeren.

Ook sporters kunnen bij mij terecht: bijvoorbeeld met 
een verzwikte enkel, een geblesseerde knie of heup. Ik ga ook altijd 
sportspecifi ek te werk: zo pas ik bij een voetballer oefeningen met 
een bal toe. Als kinderen niet goed kunnen meekomen met gym 
kan ik kijken of er sprake is van een motorische achterstand die 
verholpen kan worden.
Naast mijn werk volg ik een verdere specialisatie tot osteopaat. 
Deze opleiding rond ik in 2017 af met een eindwerk gericht op 
verschillende soorten hoofdpijn. Zoals ik bij de Cesarsopleiding 

leerde kijken naar het bewegingsapparaat 
(beenderen, gewrichten en spieren), 
bestudeer ik nu ook het orgaansysteem en het 
craniosacrale systeem (alles wat met hersenen 
en ruggenmerg samenhangt).

Die drie systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
beïnvloeden elkaar voortdurend. Het uitgangspunt is hierbij ook 
dat het hele lichaam als eenheid benaderd wordt. Patiënten worden 
naar mijn praktijk verwezen via huisarts, ziekenhuis of collega 
therapeuten. Maar een verwijzing is niet verplicht; je kunt je ook 
rechtstreeks aanmelden via een telefoontje of via het formulier op 
mijn website. Als een behandeling gewenst is, kan dat worden 
betaald uit het aanvullende pakket van de zorgverzekering.

Beter is natuurlijk om klachten voor te zijn. Vaak kunnen mensen 
nog wel bedenken dat ze verkeerd zitten of foutief bewegen, maar 
weten ze niet hoe ze hun houding moeten aanpassen. In zo’n 
geval geef ik graag advies over de indeling van werkplek en 
werkhouding. Soms kan met een simpel advies al veel bereikt 
worden. Daarnaast starten vanaf eind oktober kosteloze 
behandelingen met betrekking tot het hoofdpijnonderzoek. 
Meld u nu aan via: info@cesarstratum.nl en informeer of u in 
aanmerking komt.

Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • M: 06 - 49 66 19 66 • E: info@cesarstratum.nl
www.cesarstratum.nl 

 Oefentherapeut Job van Beek kijkt naar het héle lichaam

Aafke, Gre, Nynke, Marieke, Ruud, Eveline en Agnes.

Bij Fysiotherapie Heezerweg waren al praktisch 
alle geregistreerde specialisaties voorhanden. 
Bijvoorbeeld manuele therapie, geriatrie fysiotherapie 
(gericht op ouderen) en psychosomatische 
fysiotherapie (spanninggerelateerde klachten). 
Maar de praktijk is nu ook aangesloten bij het 

Schoudernetwerk Noord Brabant 
en het Netwerk Hoofdpijn en 
Duizeligheid.  

Zo’n netwerk bestaat uit collega-specialisten en om daar 
bij te mogen aansluiten hebben de manueel therapeuten 
Marieke en Ruud aanvullende opleidingen gevolgd. 
Ruud: “Hoofdpijn wordt vaak veroorzaakt door spanning in de 
spieren. Manuele therapie is ideaal om dat aan te pakken en 
levert vaak snel resultaat op.” 
Marieke: “Een andere specialisatie van ons is de vernieuwde 

aanpak van draaiduizeligheid. 
Draaiduizeligheid treedt op tijdens 
hoofdbewegingen en heeft te maken 
met kristallen in het evenwichtsorgaan. 
U kunt bij ons snel terecht en met een 
paar gerichte behandelingen bent u 
er meestal vanaf. Hierdoor kunnen 
lange wachttijden in het ziekenhuis 

voorkomen worden.” Vanzelfsprekend 
houden ook de overige fysiotherapeuten 
hun vakgebied bij met regelmatige 
bijscholingen en cursussen. Zij kunnen 
snel en vakkundig een diagnose stellen. 
Indien nodig wordt u uiteraard doorverwezen naar uw 
arts. 

U kunt dagelijks terecht in de hoofdvestiging  aan de Heezerweg 
en in seniorencomplex Vitalis Wilgenhof waar Fysiotherapie 
Heezerweg haar eigen, volledig ingerichte praktijkruimten 
heeft. Indien nodig worden patiënten ook aan huis behandeld.

Fysiotherapie Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • T:  040-2125333
Locatie Wilgenhof: Gasthuisstraat 1 (ingang Schalmstraat)•  5614 AR Eindhoven

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

Nieuwe specialisaties bij Fysiotherapie Heezerweg 

Fysiotherapie Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • T:  040-2125333

Schoudernetwerk Noord Brabant 
en het Netwerk Hoofdpijn en 
Duizeligheid.  

Zo’n netwerk bestaat uit collega-specialisten en om daar 

Indien nodig wordt u uiteraard doorverwezen naar uw 

Zen Zijn Wij
acupunctuur en voedingsadvies

Nienke Struijk
Heezerweg 307 • Eindhoven

www.zenzijnwij.nl
06 835 33233

Doe je ook mee?  Meld je dan aan bij Frans Offermans via:
040 214 83 00, of  06 23 61 38 98 

of via email:  f.offermans@vitalisgroep.nl.
Je bent van harte welkom!  

Samen koken vindt plaats iedere woensdag en vrijdag. 
Aanvangstijd: 16.30 uur  Locatie: Vitalis Wilgenhof

Eigen bijdrage: € 3,00 per maaltijd.

Ekelhoff  Hoortoestellen & Optiek
vertrouwd door eenvoud

Pastoor Harkxplein 2  (bij de Sint Joriskerk)
5614 HX Eindhoven   •   040 - 2111546   •   www.ekelhoff .nl

Eindejaarsactie: 
Complete enkelvoudige bril: € 75
Complete multifocale bril: € 199

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

Magazijnrestanden, overcompleet 2016 of collectie 2015:

www.schellenslaapcomfort.nl

Auping spiraalbed met 2 motoren, op poten, inclusief matras stevig,
120/200 cm van: € 3200 voor: € 2200
Diverse merken matrassen, in diverse uitvoeringen:
Auping Maestro 90/200/24 cm soepel van: € 1595 voor: € 695
Auping lnizio 90/210/18 cm soft van: € 495 voor:  € 395
Auping lnizio 140 x 200 x 18 cm stevig van: € 795 voor: € 650
Auping Cresto 120/200/20 cm stevig van: € 1695 voor: € 1195
Schramm Mythos 90/210/24 cm stevig van:  € 2500 voor:  € 1250
Classic 90/200/24 cm pocketvering koudschuim medium van: € 600 voor:  € 295
Chopin 90/210/24 cm binnenvering koudschuim medium van:  € 600 voor:  € 295
Rowa 90/210/20 cm vol koudschuim medium van:  € 795 voor: € 395

Van Landschoot 2 stuks 90/210/26 pocket koudschuim stevig van: € 795 voor: € 395
ACRO 7 stuks Pocketvering 90/200/24 cm afdek koudschuim medium € 595 voor € 395

Showroom opruiming: overcompleet Hästens model 2016
Hästens Model Luxuria afmeting 180 x 210 cm (medium/stevig) 
kleur ruit zilver/beige of ruit blauw van �€ 10.300 voor € 8000

AUPING 20% korting op alle matrassen
Kom proefl iggen en profi teer van: 20% voor:deel op alle matrassen en toppers.
Zo heb je al een Auping matras vanaf:� € 396

Aalsterweg 64 • Eindhoven •  040 - 2441344  •  Het betere advies krijg je bij Schellen

 voor: € 395

Exclusief voor Stratummers!
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Basisschool Floralaan bestaat binnenkort 
driekwart eeuw en dus is het feest dit 
schooljaar. Dat werd afgetrapt met 
een ballonnenwedstrijd waarvoor alle 
kinderen zich op het schoolplein hebben 
opgesteld. Zoals u ziet in de vorm van 

een reusachtige 75.

De eerste ballonen zijn 
al gevonden: in Vianen 
is er één terechtgekomen 
en een andere heeft zelfs 
Gouda gehaald. Over een 
paar weken zal de defini-
tieve prijswinnaar bekend 
zijn.

Directeur Hans van Dael: 
“De school is in 1942, dus 
midden in de oorlog, ge-
bouwd. In 2017 bestaan 
we dus 75 jaar. Op zater-
dag 8 april hebben we een 
reünie van oud leerlingen 
en ouders en oud collega’s 
en vanaf 12 juni begint de 

feestweek. Er is een speci-
ale theaterdag met dezelfde 
avond een heuse filmpremi-
ère. Er wordt namelijk dit 
jaar een speciale jubileum-
film opgenomen waarin leer-
lingen en leerkrachten een 
belangrijke rol zullen spelen. 
Het wordt een luchtige, professionele film 
die in het Pathétheater in première gaat.”

Andere activiteiten in het kader van het 
jubileum zijn speciale mozaïekbankjes, 
waaraan ouders een sponsorbijdrage 
kunnen leveren en een recordpoging 
koekhappen waarvoor de school de 
medewerking van koekfabriek Peijenburg 
heeft gevraagd. 
Er komt die week ook een bijzonder 
Open Podium. Normaal treden leerlingen 

op voor een jury van leerkrachten maar 
dit keer staan de leerkrachten op het 
podium en vormen kinderen de jury. De 
feestweek wordt afgesloten met een 
vossenjacht in de wijk en een sport– 
en spelletjesdag.

Basischool Floralaan start viering jubileumjaar

Oud-leerlingen of ouders die de 
school nog niet heeft kunnen 

bereiken kunnen zich ook 
aanmelden voor de reunie in 
april via:  info@bs-floralaan.nl

Nederland veroverde 
negentien medailles op de 
Olympische spelen in Rio en 
maar liefst  keer acht keer 
goud. Eén van die gouden 
plakken werd door zwemster 
Sharon van Rouwendaal 
gewonnen op de tien kilometer 
open water. Sharon woont 
aan de Korianderstraat en 
dus won ze óók het allereerste 
Olympische goud voor 
Stratum. De Stratummer ging 
haar natuurlijk feliciteren.

Hoe word je topsporter?
“Ik ben net als iedereen op mijn vijfde op 
zwemles gegaan en ik vond het meteen 
geweldig. Van het begin af aan was ik 
super fanatiek. Ik ben toen echt vooruit 
gegaan met zwemmen. Ik zwom drie keer 
in de week en daarnaast liep ik nog twee 
keer hard en deed ik mee aan een paar 
Triatlons. Ik won het Europees Junioren 
Kampioenschap en veel andere medailles 
en maakte enorme stappen.”

Hoe kwam je in Stratum terecht?
“Ik naar Eindhoven verhuisd om te gaan 
trainen bij Jeanette Mulder van het 
Regionaal Training Centrum Eindhoven. 

Na een jaar ben ik toen overgestapt 
naar Jacco Verhaeren. Van hem moest ik 
kiezen tussen de borst en rugslag. Mijn 
beslissing voor de rugslag pakte goed uit 
en ik heb toen een bronzen medaille op 
het Wereldkampioenschap gewonnen. Dit 
betekende ook meteen dat ik mezelf had 
gekwalificeerd voor de Olympische Spelen 
in 2012 in Londen. 

Maar op de spelen in Londen zwom ik 
teleurstellend en ik wist mezelf niet meer te 
plaatsen voor het WK. Dat was het moment 
dat ik besloot dat er iets moest veranderen. 
Ik heb toen Philippe Lucas in Frankrijk 
gebeld die bekend staat als een harde 
trainer. Trainen bij Phillipe ging erg goed. 

In 2014 op het EK won ik twee 
keer goud en twee keer zilver. 
Binnen een jaar verbeterde ik 
mijn persoonlijk record op de 
400 meter 4.11 naar 4.03. Toen 
wist ik dat ik de goede keuze 
had gemaakt om tnaar Frankrijk 
te gaan.”

Woon je ook in Frankrijk?
“Nee. Ik reis over de hele wereld 
om wedstrijden te zwemmen en 
te trainen. Maar je moet ergens 
ingeschreven staan en een 
thuishonk hebben. Eindhoven is 
een leuke stad en Stratum bevalt 

me ook goed, daarom woon ik nog steeds 
in Stratum.”

Wat is je volgende doel?
Een gouden medaille is natuurlijk het 
hoogste doel wat je in de sport kunt bereiken. 
Maar toch kijk ik al uit naar het WK korte 
baan in december en het WK open water 
en binnenbad. Vorig jaar won ik op het 
WK in Kazan, in Rusland, zilver op de 10 
kilometer én op de 400 meter vrijslag in het 
binnenbad. Die twee afstanden waren ook 
mijn doel op de Olympische spelen maar 
daar pakte de 400 meter niet goed uit. 
Nu die dubbel in Rio niet is gelukt wil 
ik hem over vier jaar wel in Tokyo 
binnenhalen.”

Olympisch goud in Rio voor Stratum
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Ook online te bestellen 
via: 040inkt.nl
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Paul Krugerlaan 55 • Eindhoven • 040 290 85 03
www.55pluseducatief.nl • educa55@iae.nl

55 Plus Educatief
een leven lang leren

beeldende kunst

muziek

levensbeschouwing

talen 

lees– en

schrijfkringen

SeniorWeb 

leercentrum 

Eindhoven

tablets 

smart-

phones 

fotografie

de

digitale 

wereld

filosofie

samenleving 

geschiedenis

thema-

bijeenkomsten

Jonger? Ook welkom!

Kleine Berg 29 Eindhoven T. 040 2466946

UW DAG VRAAGT OM MEER DAN ÉÉN BRIL

NU MET AANTREKKELIJK AANBOD OP UW 2E BRIL

Elzentlaan 143 Eindhoven T. 040 2123464

* Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel.

MULTIMEDIA

OUTDOOR

ZON

Bij aankoop van 2 complete brillen is het 4e glas gratis!*

Dierenarts Don de Bruin 
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

Afhaal– en bezorgspecialist in Griekse gerechten 
Greek@home: topgerechten thuis op tafel

Leenderweg 283
5643AJ Eindhoven

www.greekhome-eindhoven.nl 
 M: 06 22734881
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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

•  Profiteer 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.

Kruiden   Edelstenen   Aromatherapie

Geldropseweg 80     5611 SK      info@hetkruidenheksje.nl

Kruiden   Edelstenen

Geldropseweg 80     5611 SK      info@hetkruidenheksje.nlGeldropseweg 80     5611 SK      info@hetkruidenheksje.nl

Trimsalon the 3 Amigo’sTrimsalon the 3 Amigo’sTrimsalon the 3 Amigo’sTrimsalon the 3 Amigo’sTrimsalon the 3 Amigo’s

Fabritiuslaan 71 • 5645 ER Eindhoven M: 06 1982 0490 • W: www.the3amigos.nl

• Professionele trimruimte met de beste apparatuur

• Specialiteit: rustgevende aromatherapie

• Vraag naar ons gratis Puppy uurtje

Gratis haal– en brengservice binnen Stratum!

Open: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 uur tot 16.00 u. 
T: 040-2933363  M: 06-42726123  • www.dekledingkamer.com 

Wissehaege, Herman Gorterlaan 4   •  5644 SX Eindhoven

Van bovenkleding tot ondergoed, nacht–kleding en beenmode. 
Zowel voor dames als heren. Goede producten in mooie kleuren.  
Bekende merken zoals Finn Karelia, Sommerman, Erfo, Roberto Sarto, 
Siegel en Golléhaug, Fellows, Robson, Ringella, Sloggi en Triumph. 
Nieuwe merken Frank Walder, Brax, het Deense merk Mansted, het Ierse 
merk Irelandseye en Sorgenfri. Jassen van Happy Rainydays. 
En.... kijk ook eens in onze giftshop ! (bijvoorbeeld  voor babykleding 
van het merk Feetje)

 
 Met zorg gekleed

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 92

5611SL Eindhoven  040 211 45 90
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UiTgave: Stichting De Stratummer

RedacTie: 
T: (040) 211 32 89

Stratummer@on.nl  www.Stratummer.nl

Productie en advertentie 
exploitatie:

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.

Druk: Drukkerij Strijbos Waalre

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

Politie:

Afdelingsbureau Eindhoven Stratum-Tongelre. 
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven

Telefoon: 0900-8844.
De wijkagenten van Stratum:

Stratum binnen de Rondweg:
Lydie Thomtassen
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
Guido Roelofs
g.roelofs@eindhoven.nl
Kruidenbuurt, Nieuwe Erven, Sintenbuurt

Stephanie 
Verweijmeren 
s.verweijmeren@eindhoven.nl
Bloemenplein, Burghplan, Elzent-Noord, 
Elzent-Zuid, Joriskwartier, Looiakkers, 
Poeijers, Puttense Dreef, Riel, Tuindorp
Marita Kuster 
m.kuster@eindhoven.nl  
Gijzenrooi, Irisbuurt, Leenderheide, 
Rochusbuurt, Schuttersbosch, Tivoli
Henri Verbruggen 
h.verbruggen@eindhoven.nl
Eikenburg, Genneperzijde, Roosten, Sport-
park 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:  040 220 220 2
www.woonincplusvitalis.nl  

Vitalis Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
Tel. 293 3333 
Hospice Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
Tel. 293 3333  
Wilgenhof
Gasthuisstraat 1, hoofdingang Schalmstraat
Tel. 2148300 

Zuidzorg
Wijkverpleegkundigen-
spreekuur:

Donderdag van 11 tot 12 u.
SGE Stratum
Thomas à Kempislaan 21-01

Wijksteunpunt de Zuidwester

Cyclamenstraat 1, Eindhoven
• Lunet zorg • Begeleid Wonen (GGZe) 
• Buurtzorg
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 Onderhoud en reparatie
W: www.trudo.nl  
T: 0800 - 88888 11


