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Welkom in onze
nieuwe winkel

Nieuwe voorjaars– en
zomercollectie !
Heezerweg 280 • 5643 KL • Eindhoven • T: 211 80 53

Gratis parkeren

Heezerweg 282 • 5643 KL Eindhoven • T: 040 2113489
www.goldtime.nl

volg ons op facebook!

De Ouwe taart vervaardigt prachtige kindertaarten,
verjaardagstaarten, bruidstaarten, bedrijfstaarten of
taarten voor elke andere denkbare reden. Kom langs
voor een gedegen taartworkshop: altijd zeer uitgebreid
en altijd goed voor een boel lol.
Ouwe Zak zit in hetzelfde pand en is een Lunchroom.
Een geheel verzorgde High Tea, met alles erop en eraan, zeer
uitgebreid en met de beste producten gemaakt kan van 2 tot 22
personen.

De Ouwe Taart • Heezerweg 276 • 5643 KL Eindhoven
www.de-ouwe-taart.nl • 06-55867846

Tweewielerspecialist Wieringa
Dé specialist van Stratum
DESIGN YOUR OWN BIKE

Roostenlaan 59

5644 GB Eindhoven
• T: (040) 293 00 22 • F: (040) 293 00 24
E: info@wieringatweewielers.nl • W: www.wieringatweewielers.nl

Winkelstraat 16 • 5644 EK • Eindhoven • T: 211 51 52 • www.fac-eindhoven.nl

Mindfulnesstraining:

Damesschoenen: Gabor, Rieker
Kinderschoenen: o.a Twins en
Track style, Shoesme, Giga

Meer energie
en innerlijke rust

Nu ook maandag open van 13-18 u !

Druk en veeleisend bestaan? Kom je er nauwelijks aan toe om stil te staan bij de
mooie momenten in je leven? Dan kan Mindfulness iets voor je zijn.
Een Mindfulnesstraining is helend voor mensen die last hebben van:
• Piekeren • stress • angsten
• chronische pijn • vermoeidheid
• slaapproblemen of een burn-out.

Schoenen in verschillende wijdtes
Vakkundige meetapparatuur
Goed advies
Redelijke prijzen

DONDERS SCHOENEN

Winkelstraat 15 5644 EK Eindhoven Tel: 2113137

www.toosdriessen.nl • 06 - 407 24 690 • info@toosdriessen.nl
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Stratum actueel

Van de redactie

Avondvierdaagse
In het vorige nummer stond dat Sharon
van Rouwendaal, die goud won op de
Olympische Spelen, de eerste was die
goud won voor Stratum.
Maar de eerste Stratummer was toch
echt Pieter van den Hoogenband want
die woonde in augustus 2004 in het
Vluttersven in Gijzenrooi toen hij goud
won op de 100 meter vrij. Met dank
aan zijn toenmalige buren :- )
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Voor het derde achtereenvolgende
jaar organiseert een enthousiaste
groep vrijwilligers in Stratum weer de
avondvierdaagse.

Op dinsdag 16 mei, de eerste avond, zullen
naar verwachting weer honderden mensen
aan de start verschijnen. Er is geen limiet
aan het aantal deelnemers dus iedereen van
jong tot oud is welkom. Elke avond wordt er
vijf kilometer gewandeld door het prachtige

buitengebied van Stratum. Iedereen die alle
vier de avonden heeft uitgelopen ontvangt
op vrijdagavond een medaille. Meer info?
Neem gerust contact met de organisatie op
via:
stratumseavond4daagse@gmail.com

Stratum aan Zet
Het volgende openluchtfestival
Stratum aan Zet is op zondag 25
juni 2017. Stratum aan Zet is de
jaarlijkse openluchtmanifestatie van
buurtbewoners, clubs en verenigingen
met bijzondere hobby’s of talenten.
Artistiek, sportief of vermakelijk: alles is welkom. De voorbereidingen zijn weer gestart,
Dus wil je meedoen of meer informatie?

kijk op: de website www.stratum-aanzet.nl of mail naar
stratum.aan.zet@gmail.com
En meld je aan voor de nieuwsbrief op
facebook ‘Stratum aan Zet.

– advertorial –

Nieuwe Digitolk cursus: ‘Internet en meer in de praktijk’
Digitolk is in het wijkcentrum ’t Akkertje op
de Heezerweg 452 al meer dan zeventien
jaar actief in het geven van laagdrempelig

En denk ook eens aan het bestellen van artikelen
met behulp je computer.
Met de nieuwe Digitolk cursus: ‘Internet en meer
in de praktijk’ wordt het allemaal duidelijker.
Op een eenvoudige manier wordt ingegaan op
45 actuele onderwerpen waar je in de praktijk
wat aan hebt. Heb je thuis een computer of een
tablet en kan je daar al aardig mee overweg,
aarzel dan niet om deze cursus bij Digitolk te
volgen. Voor acht lessen van twee uur zijn de
kosten laag gehouden: € 53,00 euro inclusief
het lesboek en inclusief koffie of thee tijdens de pauze.
Inschrijven kan via onze website: www. Digitolk.nl
Ga naar Contact en selecteer:
Formulier en vul de gegevens
in. Of kom langs op de
Heezerweg 452.

computeronderwijs.
Het goed kunnen omgaan met een computer
is in deze tijd haast een vanzelfsprekendheid.
Zeker nu de overheid en
andere instanties steeds minder
papieren documenten per
post versturen.
Het overzicht van onder meer je AOW, pensioen,
zorgverzekering en bankzaken kan je ook thuis op je computer
inzien en eventueel printen. Maar er zijn veel meer zaken die
je met je computer zelf kunt regelen. De gemeente Eindhoven
ziet bijvoorbeeld graag dat je met je computer eenvoudig een
afspraak regelt voor het aanvragen van je rijbewijs of paspoort.

Digitolk heeft ook een afdeling in Woensel waar deze cursus
wordt gegeven. Ga daarvoor naar Wijkcentrum
de Werf op de van der Werfstraat 14.
14
Wijkcentrum ‘t Akkertje • Heezerweg 452 • Telefoon Digitolk: 040 - 2861 062 of 06-1349 8086
Informatie over de cursussen, kijk op: www.digitolk.nl • e-mail: admin@digitolk.nl
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Irmgard Wille
Stratum kent veel talent maar Irmgard van
der Velden-Wille is een klasse apart. Zij is een
begaafd tekenares en illustratrice met een omvangrijk oeuvre.
Omdat ze inmiddels de respectabele leeftijd van 92 jaar bereikt
heeft is dat oeuvre wel zo goed als afgesloten. De laatste
tekening, van een van haar kleinkinderen, dateert al weer van
een paar jaar geleden. De Stratummer ging eens kennismaken
en bladerde door een stapel dikke mappen.
Irmgard Wille, zoals ze haar werk
altijd ondertekent, is met haar man,
Marius van der Velden, die leiding
gaf op de reclameafdeling bij Philips,
begin jaren vijftig in Stratum komen
wonen. Maar ze werd geboren in
een artistiek en muzikaal gezin in het
Duitse Dresden. Ze studeerde daar
aan de beroemde Kunstacademie
en was twintig jaar oud toen ze de
verwoesting van Dresden aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog in een
schuilkelder overleefde.

Een meer uitgebreide biografie en ander werk van
Irmgard vindt u op onze website
www.stratummer.nl

Met haar ouderlijk gezin vluchtte ze
naar Oostenrijk waar ze in contact kwam
met haar latere echtgenoot die haar aan
portretopdrachten hielp van de daar toen
gelegerde Amerikanen en Engelsen. Via
die contacten kwam ze in 1949 in Londen
terecht waar ze gevraagd werd portretten
te maken van bekende Engelse staatslieden
zoals Winston Churchill, Anthony Eden en
van generaal Montgomery en de beroemde
Ierse toneelschrijver George Bernard Shaw.
De 500 portretten die ze in totaal maakte
vormen dan ook een belangrijk deel van
haar oeuvre maar ze is ook als illustratrice
altijd zeer actief geweest. Fraai geïllustreerde kinderboeken waren in de jaren vijftig
populair en Irmgard illustreerde ruim 30 kinderboeken. Ook maakte ze aquarellen bij
de sprookjes van Andersen en die van de
gebroeders Grimm. Die aquarellen zijn geïnspireerd door de tekeningen van de Frans/
Engelse schilder en illustrator Edmund Dulac
en de Engelse illustrator Arthur Rackham, die
ook een inspiratie vormden voor de
Nederlandse illustrator Anton Pieck.
In de jaren zeventig en tachtig
werd haar werk in diverse galerieën in Brabant en Limburg geëxposeerd maar het is sindsdien eigenlijk niet meer publiekelijk te zien
geweest. Speciaal voor De Stratummer maakte Irmgard daarom
een kleine maar representatieve
keuze uit haar werk.
Mogelijk is haar werk in de nabije toekomst
ook weer in een tentoonstelling te zien want
dit jaar dingt ze mee naar de prijzen in de
illustratiewedstrijd die de bekende Rotterdamse uitgeverij Lemniscaat jaarlijks organiseert.
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Talent in Stratum
Portretfoto en reproductiefotografie:
Ronald Otter
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schoolprofiel

Nieuwbouw in Stratum:

Vakcollege Eindhoven

Wie de vertrouwde gevel van Vakcollege Eindhoven aan de Piuslaan ziet zal niet meteen vermoeden dat daarachter een
compleet nieuw gebouw is neergezet. Een gebouw dat bovendien niet aan één maar aan twee verschillende scholen onderdak
biedt. In de vorige Stratummer spraken we met Ellen van den Heuvel van Aloysius De Roosten. Nu met Jacques Wilbers
directeur van de oorspronkelijke school in dit gebouw: Vakcollege Eindhoven.
Jullie waren wel toe
aan nieuwbouw.
Jacques Wilbers:
“Ongeveer zestien
jaar geleden was
iedereen het er over
eens dat alle vmboscholen in Eindhoven toe waren aan
nieuwbouw.
Het was de bedoeling dat die scholen
min of meer gelijktijdig nieuwbouw zouden krijgen. Dit om
te voorkomen dat de
leerlingenstromen
teveel beïnvloed zouden worden en dat
de school die het laatst nieuwbouw kreeg
hier al teveel last van zou krijgen. Dat is
niet gelukt. Het Christiaan Huygens college
opende vijf jaar geleden al haar nieuwe gebouw en dat veroorzaakte bij ons meteen dertig
procent minder instroom
in het eerste leerjaar.
Twee jaar later opende
vervolgens het Stedelijk
College haar nieuwe gebouw, het enigszins opgetreden herstel bij de
nieuwe instroom werd
weer teniet gedaan. Uiteindelijk liep het aantal
leerlingen met ruim 80 terug tot 260 leerlingen.
We hebben de laatste
jaren alle zeilen bij moeten zetten en het nieuwe
concept vakcollege heeft er toe geleid dat
we twee jaar geleden opnieuw tekenen van
herstel zagen. Door het concept én de huidige nieuwbouw hebben we volgend jaar
weer ruim meer dan 300 leerlingen.
Wij willen een kleinschalige school zijn
met sterk op de arbeidsmarkt gerichte en
praktische opleidingen. Van oudsher is ons
voedingsgebied Stratum en Geldrop, maar
dankzij ons heldere profiel komen steeds
meer leerlingen ook van buiten dit gebied.
Vertel eens iets over het gebouw.
“We hadden de opdracht om de typische
wederopbouwarchitectuur van het hoofdgebouw in stand te houden. Dat is ook intact
gebleven, maar wel helemaal gestript en
bouwfysisch op orde gebracht. De praktijkhallen achter het hoofdgebouw zijn gedeel-

Foto: Ronald Otter

college zijn twee aparte scholen met
allebei een duidelijk eigen onderwijsconcept. En dat blijft ook zo. De
scholen zijn daarom fysiek gescheiden van elkaar met een eigen entree,
een eigen schoolplein en uiteraard eigen lokalen.

telijk afgebroken en in de overgebleven hallen zit alleen nog maar techniek.
Wij leiden op voor technischet en voor
mensgerichte beroepen in zorg en welzijn.
Daarom hebben we hier een praktijkcentrum techniek. Dat bestaat uit technieklokalen, gecombineerd met theorielokalen voor
wis– en natuurkunde. Theorie en praktijk
kunnen zo makkelijk op elkaar aansluiten.
In het nieuwbouwgedeelte hebben we nu
het praktijkcentrum zorg en welzijn en in het
hoofdgebouw ruimtes voor algemene vakken.
Twee verschillende scholen hebben één
nieuw gebouw gerealiseerd. Hoe ging die
samenwerking?
Heel goed. Aloysius De Roosten en Vak6

Voor de bouw zijn we op zoek gegaan naar een architect die gevoel
had voor het realiseren van één gebouw voor twee scholen met een eigen concept en een eigen identiteit.
Verder was het van belang dat de architect een goede vertaling kon
maken van het programma van
eisen naar een gebouw waarin
renovatie en nieuwbouw harmonieus
in elkaar zouden overvloeien.
Wij zijn als vmbo basis/kaderschool in 2012 gestart
met ons vakcollege concept. Een school gericht
op de échte beroepsopleiding en bovendien op beroepen met een perspectief op de arbeidsmarkt. Dat
betekende dat we keuzes
hebben gemaakt: techniek
én beroepsopleidingen voor
de sector zorg en welzijn.
Techniek is nog steeds een
vak met toekomst, maar dat
geldt ook voor zorg en welzijn, denk maar aan de

vergrijzing in de
samenleving.
Wij werken binnen vakscholen
met vier profielen. Bedrijven en
instellingen hebben een gerichte
invloed op wat
wij de leerlingen
bijbrengen zodat
ze, als ze een diploma hebben,
echt klaar zijn voor een baan. Wij werken
samen met wel veertig bedrijven waaronder
bijvoorbeeld VDL, Van den Hoff installaties,
Mansveld. Bij zorg en welzijn hebben we

partners zoals Maxima Medisch Centrum,
Lunetzorg, GGzE, Zuidzorg en Vitalis.
En natuurlijk werken we nauw samen met
het Summa College, de middelbare beroepsopleiding in Eindhoven, zodat leerlingen van onze school daar moeiteloos naar
kunnen doorstromen als ze daar aan toe
zijn.
Jullie hoeven niet te wennen aan een nieuwe
omgeving.
Onze school heeft vanouds een goede relatie met de buurt. We waren altijd al actief
lid van het buurtWoverleg en ons gebouw
stond altijd al open voor activiteiten van de
gemeente of van de buurt.
Een school moet meer zijn dan een onder-

wijsgebouw, het
is ook onderdeel
van de omgeving.
Daarom zouden
we ook graag
zien dat de door
de beide scholen zeer gewenste sporthal later
nog wordt toegevoegd aan deze
nieuwbouw. We denken dat we met zo’n
faciliteit ook meer functies aan de
buurt en de hele wijk kunnen aanbieden.

Van Activiteitencentrum Burgplan naar FAB28
Een nieuw vierkoppig bestuur heeft
samen met een groep vrijwilligers het
buurthuis van de wijk Burghplan nieuw
leven ingeblazen.
Het wijkcentrum is al
sinds 1992 gehuisvest in
de voormalige katholieke
meisjesschool aan de Fabritiuslaan. Er vinden al
bijna 25 jaar wijkactiviteiten plaats, maar de laatste jaren was het activiteitencentrum gericht op een relatief beperkte
groep gebruikers. Hannie Derks, een van
de kersverse bestuursleden, liep er toevallig
een keer binnen en vroeg zich af of het niet
leuker zou zijn als er meer te doen zou zijn
voor de héle buurt. Omdat op dat moment
veel bestuursleden op het punt stonden af
te treden zag ze wel mogelijkheden voor
een nieuwe toekomst. Samen met straatgenote en geestverwante Karin Willems werd
er eerst een kijkje genomen bij andere wijkgebouwen. Daarna nam ze contact op met
de gemeentelijke gebiedscoördinator Stephanie Verweijmeren.
Hannie: “Stephanie heeft ons gestimuleerd
en we zijn vervolgens gewoon begonnen.
Maar het bleek wel heel veel werk.” Karin:
”Daar hebben we ons echt op verkeken. In
begin zijn we hier bijna fulltime bezig geweest. We organiseerden inloopavonden
om er achter te komen wat de buurt zou willen. Die werden goed bezocht en veel mensen kwamen met ideeën”. Daniëlle Horsten
en Tom Puts waren twee van die buurtbewoners en vormen nu samen met Hannie en
Karin het bestuur.
Daniëlle: “Het eerste wat we deden was alle
oude meuk eruit slopen. De hele zomervakantie vorig jaar hebben we daar hard aan
gewerkt. De entree en barruimte zijn helemaal opnieuw ingericht.” Tom: “Alles is opnieuw geschilderd en er kwam een nieuwe

vloer.. Al het schilderwerk is
door een grote groep vrijwilligers gedaan en zelf heb ik bijge-

Kijk op de overzichtelijke
website www.FAB28.NU
voor info over de ruimtes, de beschikbaarheid en de activiteiten.
Vrijwilliger of bestuurslid worden
om FAB28 verder te ontwikkelen?
Meld je aan via:
info@fab28.nu
dragen aan het ontwerp en de uitvoering
van de nieuwe bar.” Karin: “We hadden in
het begin totaal geen inzicht in de financiën.
Daar hebben we gewoon een streep onder
gezet en zijn opnieuw begonnen. Eigenlijk
zonder vooraf na te denken over de exploitatie. Ook het vorige bestuur draaide het immers zonder subsidie en daarom verwachtten we dat er ook in de toekomst voldoende
inkomen zou zijn.
Hannie: “Het werd een vliegende start. Er
was nog geen website, er werd niets gedaan aan socialmedia en daarom gingen
we er vanuit dat het vast niet slechter zou
gaan draaien als wij het overnamen. Het
pand wordt gehuurd van de gemeente
en samen met de vaste lasten die we elke
maand op moeten brengen en kosten voor
7

onderhoud moeten de inkomsten
toch wel 1000
euro zijn. Sommige van de oude
huurders zijn inmiddels vertrokken, maar via
de website buurtruimte 040 kwamen er ook al snel nieuwe huurders. Een
boeddhistische organisatie kwam informeren of we een ruimte hadden waar ze met
150 mensen samen konden komen. In Stratum zijn wel 65 verschillende nationaliteiten
en wij vinden dat je niemand kunt weigeren
dus welkom. Er komen in FAB28 nu ook Jehova’s getuigen en moslims.”
Daniëlle: “Met Sinterklaas waren er 80
kinderen. Wekelijks is er de schaakclub
en zijn er verschillende yogaverenigingen.
Er
worden
theaterlessen
gegeven,
seniorengym, huiswerkbegeleiding en het
CKE geeft hier balletlessen.”
Tom: “Het loopt dus, maar we hebben ook
wel missers begaan. We hebben een kassa
gekocht die niet functioneerde, een verkeerde diepvries en we hadden aanvankelijk
een container geplaatst omdat we dachten
opslagruimte nodig te hebben. Maar toen
we een keer goed opruimden bleek die helemaal niet nodig. Allemaal leergeld, maar
wel kostbaar met een krap budget. Er is nog
wel een wensenlijst, want we lopen steeds
weer tegen nieuwe dingen aan.
Het centrum wordt nu bezocht door de hele
buurt, maar dat zijn vooral buurtbewoners
die, net als wij, allemaal werken en kinderen
hebben. We zijn daarom dringend op
zoek naar actieve senioren. Bijvoorbeeld
iemand die als beheerder voor het pand
wil optreden, want nu krijgt elke
gebruiker een eigen sleutel omdat er
overdag geen beheerder meer is.”

Bewonersplatform Stratum hield
een ‘Benen-op-tafel’ avond
Het bewonersplatform Stratum hield op 1 februari j.l. in Pand P een openbare avond voor bewonersorganisaties en
professionals in Stratum.
Overige foto’s: Henri Verbruggen
Het Platform zet zich al 12 jaar
actief in voor wijkoverstijgende
onderwerpen. Het eerste gedeelte
van de avond werd gebruikt om
bewoners de gelegenheid te geven
te vertellen over wat ze recentelijk
wisten te bereiken
of nog hopen te
bereiken.

Foto: Jos Lammers

Het Repaircafe
in Rochusbuurthuis ‘de Buut’ in
de Hoefkestraat

(Facebook: Repair Cafe Stratum) voorkomt met succes dat spullen onnodig weggegooid worden.

FAB28,
de vernieuwde vrijetijds-accommodatie
aan de Fabritiuslaan no. 28 nodigde
iedereen uit gebruik te komen maken van
hun ruime zalen. Meer info en
reserveringen: www.fab28.nu
Zing.nl (Facebook: zingnl) is een
nieuw maandelijks
initiatief in een van
de gezellige zalen van
Pand P waarbij mensen
zingenderwijs Nederlands als tweede taal
leren. De eerste bijeenkomst op 19 maart
was al een groot succes. De volgende editie vindt plaats op 21
mei.
Het jaarlijkse Stratum-aan-Zet
festival
(www.facebook.
com/stratumaanzet)
roept
alle Stratumse talenten op om
zondag 25 juni weer naar het
Bonifaciuspark te komen.

Buurtpreventieteam Kruidenbuurt Zuid heeft
positieve en minder
positieve
ervaringen om
tot herinrichting
van hun straten
te komen. Ook is er nog steeds overlast van
kamerbewoning.
De avondvierdaagse (www.avondvierdaagse-stratum.nl), dit jaar van 16-19

mei, nodigt iedereen uit om
mee te lopen
door de prachtige natuur rond Stratum.
Buurtschap Riel heeft zelf een gebiedsvisie
ontwikkelt maar mist
tot nu toe een concrete uitvoering daarvan.
ZUS staat voor Zelfstandigen Uit Stratum

(www.zuseindhoven.nl), een collectief van
ZZP-ers met meer dan 60 verschillende
beroepen waar iedereen een beroep
8

op kan doen
of zich bij aan
kan sluiten.
Eikenburg De
Roosten heeft
mooie
klassieke lantaarnpalen weten te
behouden door
een deal met de
gemeente
over
het niveau van
het groenonderhoud in de
wijk. De Rochusbuurt, tenslotte,
heeft
met een burgerinitiatief en enige vasthoudendheid voor elkaar gekregen dat
de herinrichting van de Geldropseweg
nu eindelijk van start gaat.
De avond
werd, onder
het
genot van
een hapje
en drankje, besloten met de
ondertekening van
vier buurtcontacten door bewoners en wethouder Torunoglu.

Foto: Jos Lammers

Maar niet voordat alle bezoekers zich in de
theaterzaal lieten vereeuwigen.

Stratumse kermis in juni

7-11 JUNI

Stratum is een stadsdeel met een echt dorpsgevoel en daar hoort een eigen
kermis bij. De Stratumse kermis wordt net als vorig jaar gehouden in de eerste
week na Pinksteren, dit jaar dus van woensdag 7 tot zondag 11 juni. En natuurlijk
vindt die, zoals altijd, plaats op het Gerardusplein. De Stratumse kermis is vooral
een kermis voor ouders én kinderen. Dit jaar is er een nieuwe attractie voor de wat oudere
jeugd: de Breakdance.

Op donderdag zal Clown Desalles
opduiken op de kermis en op zondag
zijn Buurman en Buurman er. Elke bezoeker krijgt weer een
lot om mee te spelen in een loterij met flinke prijzen. Zorg wel dat
u bij de trekkingen aanwezig bent!
Op de speciale facebookpagina
‘Stratumse kermis’ kunt
u alvast wat
voorpret beleven.
Kijk op Facebook:

stratumse kermis

Mama’s wandelen voor mama’s boven
Mama. Dat woord heeft wel een heel
bijzondere lading gekregen voor Tessa
de Goede en Yvonne Niessen.
Beiden wonen in Stratum, zijn moeder en
kennen elkaar van op het schoolplein van
De Talisman. En allebei verloren ze hun eigen moeder aan kanker. Ze hebben steun
aan elkaar en begrijpen elkaars boosheid
en verdriet. “Ik hoef Tessa niks uit te leggen”, zegt Yvonne. “Tessa snapt wat ik voel
als ik vertel over de oneerlijke sluipmoordenaar die kanker is”. Tessa: “Oneerlijk ja,
zonder te kans om te vechten, meteen reddeloos verloren.”
Vorig jaar ontdekten ze een manier om
hun verdriet om te zetten in een positieve
actie. Via de stichting Alpe d’HuZes. Elk
jaar gaan op de eerste donderdag van juni

hoogteverschil van 1.100 meter. Tessa en
Yvonne gaan te voet. Wandelen. Als het
even kan twee keer. Op één dag. Ze zijn al
volop in training.

duizenden mensen de Franse berg Alpe
d’Huez omhoog. Alle deelnemers hebben
te maken (gehad) met kanker. Zelf of in hun
omgeving. Allemaal laten ze zich sponsoren door familie, vrienden, collega’s, maakt
niet uit door wie, als het maar geld oplevert
voor nog meer onderzoek naar het bestrijden en voorkomen van kanker.
De klim telt 14,5 kilometers en kent een
9

Ze vertellen dat hun moeders dol waren op
wandelen, het liefst in de bergen. Zij als kinderen vonden het saai. Begrijpen nu hoe
fijn het is. Om in beweging te zijn. Buiten,
in de natuur.
Ze mogen van start als ze ieder minstens 2.500 euro aan donaties hebben binnengehaald.
Tessa en Yvonne steunen?
Kijk op:
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/mamasvoormamas

Foto: Ronald Otter

Boulevard Zuid gereed
Winkwlcentrum Boulevard Zuid, is 62
jaar na de bouw in 1955 fors vernieuwd
en uitgebreid. Die vernieuwing kwam
tot stand na een lang proces waar
de winkeliersvereniging in 2003 het
initiatief voor nam.
Samen met ambtenaren en gemeenteraadsleden van de toenmalige stadsdeelcommissie werd gekeken hoe de dreigende verloedering en toenemende leegstand tegen kon
worden gegaan.

komst van een of twee grote supermarkten
was een noodzakelijke voorwaarde. Maar
de totale winkeloppervlakte van 2500 vierkante meter bood daarvoor geen ruimte. In
2004 werd een werkgroep samengesteld
van de winkeliersvereniging, vastgoedeigenaren, een gemeenteraadslid, Bewoners
Platform Stratum en gemeenteambtenaren.
Al snel kwam ook woningcorporatie Woonbedrijf mee aan tafel. De werkgroep huurde
uit eigen middelen een bureau in om een
zogenaamde structuurstudie uit te voeren.

De trottoirs werden vernieuwd, de straatverlichting werd vervangen en er kwamen
plantenbakken waardoor het straatbeeld
in ieder geval verbeterde. Maar uit onderzoek was al gebleken dat op langere termijn andere maatregelen nodig waren. De

Daaruit bleek dat er voldoende kansen
waren om Boulevard Zuid weer bij de tijd
te brengen en zelfs uit te laten groeien tot
hét winkelhart van Stratum. De werkgroep
werd daarop omgezet in een officiële stichting die de formele opdrachtgever werd

voor de vernieuwing van het winkelcentrum.
De naam van die stichting ‘Boulevard Zuid
2010’ was achteraf gezien wel een tikje optimistisch.
Op basis van de structuurstudie boog de
stichting zich over vijf verschillende keuzemodellen variërend van 4500-6000 vierkante meter. Uitgangspunt was dat het historische beeld van de Heezerweg behouden
zou moeten blijven. Ook belangrijk was de
manier waarop het parkeren zou worden
geregeld en verder natuurlijk de ruimtelijke
indeling en welk soort winkels er zouden
moeten komen. In 2008 werd duidelijk dat
het oorspronkelijke plangebied te klein was.
Bovendien was een van de flats die voor het
oorspronkelijke plangebied zou moeten wijken net gerenoveerd.
Dat maakte het nodig in plaats van de flat
extra woningen te slopen. Het totaal aan-

– advertorial –

Haarmode Rob: al 25 jaar laatste mode en trends
De haarmodespecialisten van Haarmode Rob houden van hun vak en
nog belangrijker: ze ónderhouden
ook hun vak.
Dat zie je aan de
grote variëteit aan
eigentijdse en zeer
verzorgde
kapsels
waarmee
dames
en heren de salons
aan de Heezerweg
en de Ouverture verlaten. Rob Vos is zijn
zaak vijfentwintig jaar geleden aan de
Heezerweg begonnen. Rob: “In 1991 nam
ik hier aan de Heezerweg een bestaande
kapperszaak over. Ik ben met twee meisjes
begonnen en nu werken er in onze salon
aan de Heezerweg negen en in onze
andere zaak in Blixembosch nog eens
tien.”
In die 25 jaar is Haarmode Rob een begrip
geworden en het pand aan de Heezerweg
werd regelmatig verbouwd om aan de eisen van het vak te blijven voldoen.

Tien jaar geleden werd een groter pand
betrokken waardoor de zaak twee keer
zoveel ruimte kreeg.
Rob: “Wij zijn topstilisten en streven altijd
naar perfectie. Iedereen die hier werkt
doet maandelijkse trainingen. En om op de
hoogte blijven bezoeken stilistes van ons
regelmatig die landen waar dé modekappers van het moment te vinden zijn. Zo leren ze daar de nieuwste modellen en de
nieuwste technieken kennen die ze vervolgens weer kunnen doorgeven aan hun collega’s.”
Alle stilistes zijn getraind in het kleuren van
haren volgens de laatste technieken en
een andere specialisatie is het stileren en

bijhouden van trendy
baarden.
Haarmode Rob voert
exclusieve verzorgingsproducten voor dames
en heren. Zoals het
wereldmerk Sebastian. Of speciaal voor
de man: American Crew. Producten voor
versteviging of structurering en scheerproducten zoals gels, olies, creams en eau de
toilette.
Rob: “Voor iedereen die
wel eens last heeft van
hoofdhuid-problemen is
het goed om te weten dat
we niet alleen het speciale
merk Mediceuticals voeren maar ook dat al onze
kapsters een speciale Dermatologische
opleiding
genoten hebben.
Veel klanten zijn hier al
van hun problemen afgeholpen.”

Heezerweg 286 • 5643 KL Eindhoven • T: 211 2734 • Ouverture 16 • 5629PV Eindhoven • T: 2912807
www.haarmoderob.nl • kijk ook op:
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AVONDWINKEL
tal te slopen woningen kwam daarmee op
65. Woningen overigens die in de vorm
van evenzoveel nieuwbouwappartementen
in het project terug zouden keren. Pas in de
loop van 2011 werd duidelijk wat het hele
plangebied zou worden. Daarop werden
via een zogenaamd Participatieplan buurtbewoners en andere betrokkenen uitgenodigd om mee te denken over belangrijke
onderwerpen zoals (on)veiligheid en overlast. Maar ook de verkeerssituatie en be-

reikbaarheid, het voorkomen van sluipverkeer, laden en lossen (fiets)parkeren werd
bekeken, net als de beeldkwaliteit, het aantal bouwlagen en behoud en aanleg van
bomen en groenstroken.
Nadat
alle
plannen
waren
uitgekristalliseerd en uiteindelijk door de
gemeente waren goedgekeurd kon de
uitgekozen projectontwikkelaar aan de
slag en zo werd op 31 augustus 2012

11

een formele samenwerkingsovereenkomst
getekend tussen Ingrid de Boer, algemeen
directeur Woonbedrijf en Rob van Aken,
directeur Ruysdael Ontwikkeling. Het
stedenbouwkundig plan kon daarna worden
uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De
uiteindelijke realisatie nam vervolgens vijf
jaar in beslag maar dat is voor project van
een dergelijke omvang normaal. De
feestelijke opening vindt plaats in
september 2017.

Peel van Rouwendaal: “geef mij een stuk hout en
ik maak er iets leuks van.”
door Geert van Elten

Het was even wennen voor Peel van
Rouwendaal, de verhuizing eind
december.
De afgelopen jaren had hij zijn
timmerwerkplaats
opgebouwd
op
het terrein van Stadsakkers aan de
Korianderstraat. Eind december verkaste hij
samen met de tuinders naar het landgoed
Eikenburg, omdat woningcorporatie Sint
Trudo het terrein aan de Korianderstraat
gaat bebouwen. Op Eikenburg hebben zij
en de vrijwilligers van Stadsakkers volop de
ruimte in het groen, ver weg van de stadse
drukte. “Maar ik mis die drukte juist. Daar
had ik veel aanloop van bewoners die een
praatje kwamen maken of anderen die
gewoon nieuwsgierig waren”, vertelt Peel.
Peel (60) heeft twee rechterhanden, met
samen maar acht vingers. Daarover later
meer. Hij lacht: “Ik heb houtvingers. Geef
mij een stuk hout en ik maak er iets leuks
van.”
Lang verdiende Peel zijn brood als
grondwerker. Totdat hij in 2000 gedotterd werd. Hij had de waarschuRegenwing begrepen, gooide zijn leven
ton
om en zocht met vrouw, zoon en
dochters zijn heil in Frankrijk.
De jongste, Sharon, bleek
een zwemtalent. Eerst trainde
ze in Bordeaux, maar op haar
zestiende, acht jaar geleden,
koos ze voor het spraakmakende zwemcircus in Eindhoven. Haar ouders vonden haar
te jong om alleen te gaan,
dus gingen zij ook terug naar
Nederland. Peel vond een huis in
Geldrop. In de buurt stond een vervallen
fabriek en met rondslingerend hout begon
hij wat te knutselen. Hij maakte er bloembakken van. Totdat de buren gingen klagen
van het lawaai dat die nijverheid met zich
meebracht.

vol-

De Timmerwinkel van Peel maakt
onderdeel uit van Stadsakkers op:

Landgoed Eikenburg
Aalsterweg 285 F
5644 RE Eindhoven.
De opbrengst van Peels timmerwerk
komt ten goede aan Stadsakkers en
dus uiteindelijk aan de Voedselbank.
Bestellen en afhalen kan het best
door vooraf even te bellen met Peel:

Tel. 040 - 7515 749

ouders daar ook een woning. Over zijn
gezondheid wil Peel niet veel kwijt, maar
betaald werk was voor hem niet meer aan
de orde. Ook daar kluste hij met hout. Al
snel was er contact met de vrijwilligers van
de Stadsakkers. Op een braakliggend stuk
Kruidenbuurt verbouwden zij groenten voor
de Voedselbank. Peel hielp hen als er wat
Sharon woonde inmiddels aan de
te timmeren viel en daar vond hij ook aftrek
Korianderstraat in Eindhoven
van zijn bloembakken. “Sommige mensen
en gelukkig vonden haar
Tuinbank hadden niks om hun tuin in te richten. Ik
op maat rekende alleen het materiaal. Vijftien euro
voor een bloembak. Als het moest, kon dat
in vier termijnen.” Sharon ging haar eigen
weg, won een gouden medaille bij de
Olympische Spelen in Rio en traint nu weer
in Frankrijk.
Acht vingers dus. Vanwege de vervelende ziekte is het soms moeilijk om
het evenwicht te bewaren. Peel viel
en kwam met zijn hand tegen de
draaiende cirkelzaag terecht. “De
12

Plantengende dag was
bak
ik al weer aan
het werk. Die
hardheid, die heb
ik van mijn vader. En Sharon
heeft het weer van mij.” Nu geen cirkelzaag meer. Alles gebeurt met handkracht.
Dat verhinderde Peel niet om in een paar
weken tijd op Eikenburg een overdekte
werkplaats te timmeren achter de schaftkeet
van de vrijwilligers van de Stadsakkers. “Later gaan we nog een tegelvloer aanleggen.
Kijk, daar ligt het hout dat ik nog wil sorteren. Pallethout, maar liever nog schuttinghout. Dat is fijner. Want langer en gladder.
Ook maak ik hier bloembakken. Voor de vrijwilligers. En

Bank
op maat

andere dingen
die voor Stadsakkers van pas
komen.” Maar ook leert Peel jongeren hoe ze met hout kunnen werken. En
maakt hij graag een praatje met passanten. Al zijn er dat minder dan in de Kruidenbuurt.
“Misschien weten mensen niet waar
we zitten. Schrijf maar naast de
Ganzenvijver. Dat weten ze wel te
vinden.”

Speciale
projecten:

– advertorial –

Een heel jaar lang gratis kennismaken
met verschillende sporten!
Er zouden nog wel wat meer jongeren in
Stratum mogen gaan sporten. Daarom
is Dynamo jeugdwerk nu een nieuw
sportproject in de wijk Stratum opgestart
namelijk MOVE-IT!
MOVE-IT biedt de kans samen
met een groep leeftijdsgenoten
verschillende sporten te kiezen om
een aantal weken uit te proberen.
Van freerun tot zaalvoetbal, van honkbal tot
streetdance. Elke sport is denkbaar. Het hele
project loopt veertig weken en dus kan elke
groep een heel jaar tot wel acht verschillende
sporten uitproberen.
Coördinator
Thijs
Bakermans:
“We nodigen alle jongeren in
Stratum uit mee te doen en zo
zelf verschillende sporten uit te
proberen. Op deze manier maak
je kennis met verschillende
sporten en kun je zelf bepalen
welke sporten je leuk

Meedoen aan het Move-It traject
is helemaal GRATIS!
Schrijf je vandaag nog in!

vindt. We organiseren vier blokken van
tien weken. Per blok probeer je vijf weken
lang de ene sport en daarna vijf weken een
andere sport. Daarna worden je ouders in
de gelegenheid gesteld met eigen ogen te
komen zien welke sportieve vaardigheden
je hebt opgedaan. Iedereen die tenminste
acht keer heeft meegedaan aan één blok
gaat ook mee met een leuke afsluitende
groepsactiviteit. Misschien wordt dat
een keer lasergamen of karten of gaan
we met z’n allen naar een spannende
voetbalwedstrijd, ook dat wordt samen
bepaald.”

W: www.move-iteindhoven.nl •

Na elk blok van tien keer kan de groep weer
twee andere sporten kiezen.Gedurende het
hele jaar maak je dus kennis met wel acht
verschillende sporten onder leiding van een
professionele trainer. MOVE-IT zorgt voor die
docent en de nodige faciliteiten via verschillende sportverenigingen. Er zijn drie locaties
in Stratum: het Bonifaciuspark is de buitenlocatie, sporthal Tivoli is er
voor de binnensporten en
de populaire bootcamp
trainingen vinden plaats
op het terrein van buurthuis het Akkertje.
Aanmelden kan via Thijs Bakermans,
06 46768187 of met een mailtje naar:
t.bakermans@dynamojeugdwerk.nl.
Ook ouders die meer informatie willen
of vragen hebben over (financiële)
mogelijkheden na het gratis jaar
kunnen hem bellen of mailen.

www.facebook.com/moveiteindhoven

– advertorial –

Beweegtuin Stratum: voor en door de bewoners

In Zuid-Europese landen is het een normaal
verschijnsel: openbare
fitnesstoestellen in de buitenlucht.

Mensen die groepsgewijs gebruik willen
maken van de toestellen kunnen een vast
tijdstip in de week reserveren wat
past bij de deelnemers.

Ook in Nederland zijn verschillende initiatieven van de grond gekomen. Buurtsportcoach Thijs Bakermans zag het
wel zitten om ook in Stratum een beweegtuin te realiseren. Het traject
vergde alleen wel een lange adem
en heeft bijna twee jaar geduurd.
Thijs: “Er lag geen pot met geld klaar. Alles
is gefinancierd uit externe fondsen zoals het
Oranje Fonds, en acht of negen aanvullende
fondsen. Maar nu kan de schop in de
grond. Er worden aan de Heezerweg tien
hypermoderne toestellen geplaatst achter
het wijkcentrum ‘t Akkertje.”

Het is de bedoeling later dit jaar ook
georganiseerde programmering aan
te bieden, door professionals zoals
Fysiotherapie Heezerweg of door vrijwilligers met een deskundige achtergrond.

Met de robuuste openluchttoestellen kun je
je hele lichaam trainen, op kracht of alleen
op conditie. Ideaal als ontspanning of om
af te vallen. Elk toestel is voorzien van
een duidelijke gebruiksaanwijzing zodat

je zonder hulp
zelf aan
de slag kunt en ook een
beginner meteen weet wat hij moet doen.
Bij de oefeningen op deze toestellen maak
je alleen gebruik van je eigen lichaamsgewicht. Er komen geen extra gewichten aan
te pas zodat je jezelf niet kunt forceren.
Thijs: “We mikken op alle denkbare doelgroepen, van jong tot oud. Daarom hebben
we ook bewust gekozen voor de tuin achter het wijkcentrum. Daar heb je een zekere
privacy en je kunt altijd in ‘t Akkertje terecht
voor een kop koffie of het sanitair. Via een
speciale poort zal de tuin voor iedereen van
negen tot negen uur toegankelijk zijn.”

Thijs: “Woongroep Ons Huis, de
woongroep in Stratum voor bewoners met
een verstandelijke beperking heeft alvast
een uurtje in de week gereserveerd. Ze
kijken al uit naar de opening.”
Die officiële opening vindt plaats op 21
april om 19:00 u. Thijs zal vanuit Dynamo
Jeugdwerk het project voorlopig coördineren maar zoekt nog vrijwilligers die
mee willen helpen om de tuin
te beheren. Wie daar iets voor
voelt kan Thijs bellen.

Beweegtuin Stratum • Heezerweg 452 • 5645 KZ Eindhoven
M: (06) 46 76 81 87

•

E: t.bakermans@dynamojeugdwerk.nl
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Kinderopvang Herman Gorterlaan:

Kleinschalige
opvang op een
unieke locatie

In Seniorencentrum Vitalis
Wissenhaege is een bijzonder
Korein Kinderplein gevestigd.
Vooral vanwege de combinatie van ouderen
en jonge kinderen in één gebouw, maar ook
door de bosrijke omgeving. De opvang is
gestart voor kinderen van Vitalis-medewerkers, maar tegenwoordig zijn alle kinderen
welkom. De kleinschaligheid, het hechte
team en de gunstige ligging nabij de High
Tech campus, maken deze vestiging ook buiten Stratum populair.
Leidinggevende Bianca Lamers: “Wij zijn een
kleinschalige kinderopvang met aandacht
voor de integratie met de bewoners van
Wissehaege. Wij kennen een maandelijks
koffieuurtje waar ouderen komen kijken
hoe de kinderen hier spelen. Dit is voor

– advertorial –

zowel de ouderen als de kinderen één
groot feest. Ze genieten zichtbaar van

elkaars aanwezigheid en vooral de kinderen
leren veel van de ouderen. Ook maken we
dankbaar gebruik van de mooie omgeving.
We gaan elke dag naar buiten. Naar
Genneper Parken en de boerderij of het
landgoed Eikenburg met de hertjes. Zelfs
zwembad en ijsbaan zijn te bekijken op
loop– of bolderkar-afstand.”
Teamcoach Danny Dielis: “Wij
spelen in op de verschillende ontwikkelingsfasen van de kinderen
en organiseren activiteiten die
passen bij hun leeftijd.
Door onze kleinschaligheid werken we met
één verticale groep van 0 tot 4 jaar. Heel
leuk: het is hier net een heel groot gezin.

Baby’s observeren de
grotere kinderen en die
nemen weer verzorgende
taken op zich, door
bijvoorbeeld te helpen met een flesje geven.”
Bianca: “Wat ouders hier erg waarderen is
dat hier altijd dezelfde vaste medewerkers
zijn. Er is een hecht team
van vier pedagogisch
medewerkers.
En ‘s
morgens staat er altijd
een vertrouwd gezicht
aan de deur.
Binnenkort wordt de tuin helemaal
vernieuwd. De huidige rubbertegels worden vervangen door kunstgras, er komt een speelboom, een
zandbak, een overkapping met
zonnedoek en een buitenkeukentje
om mee te spelen.
Op zaterdag 20 mei 2017 van 10:00–
13:00 uur kunnen belangstellenden tijdens
een Tuinfeest kennis maken met onze

pedagogische aanpak en naar de nieuwe
tuin komen kijken. Een hapje en drankje
staat klaar. Wij ontmoeten u graag!

Herman Gorterlaan 4 • 5644 SX Eindhoven • T: (040) 293 38 69 • M: (06) 23 33 60 41
E: gorterlaan@koreinkinderplein.nl • W: www.koreinkinderplein.nl •

facebook.com/HermanGorterlaan

“Als elke vrijwilliger een ster is wordt het nooit meer donker”
Vrijwilligers zijn onmisbaar
voor Sint Annaklooster. Zij
bieden extra tijd, aandacht en
ondersteuning aan onze gasten
binnen de hospices, logeerhuizen,
verpleeghuis Eikenburg en
verzorgd wonen Terhaghe.
Maar ook binnen de
thuiszorgafdeling vervullen zij een
cruciale rol..

zorgvrijwilligers,
voor
ondersteuning bij de
maaltijdvoorziening maar
ook bij ondersteuning van
activiteiten.

Sint Annaklooster is altijd op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers voor verschillende
locaties. Bijvoorbeeld naar kook– en
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Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?
Wij heten u van harte welkom bij Sint
Annaklooster.
U kunt hiervoor contact opnemen
met Monique Hartman:
tel. 040 2945400 of:
peno@sintannaklooster.nl

Zorg in Stratum
Vitalis Wijkzorg
dichtbij, veilig en vertrouwd
Vitalis gaat graag een band aan met
senioren, ook met hen die in de wijk
dichtbij een Vitalis wijklocatie wonen.
We helpen u graag om zelfredzaam te
blijven. Het Vitalis Wijkzorgteam ondersteunt u in uw eigen woning graag met:
Persoonlijke verzorging
Zoals onder andere ondersteuning bij het
wassen, aan- en uitkleden.
Verpleging
Zoals het ondersteunen van medicatie beheer en inname. Wond- en stomazorg.
Begeleiding
Bij verliezen van de zelfredzaamheid en het
niet meer kunnen overzien van het dagelijks
leven.
Wijkverpleegkundigen
We hebben deskundige wijkverpleegkundigen in dienst . Zij kunnen u adviseren om
zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Daar waar nodig regelen zij voor u

een indicatie voor persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding.
Waar?
Wij leveren deze ondersteuning aan inwoners in de
stadsdelen Stratum en Centrum binnen een straal van
500 meter rondom onze locatie Wilgenhof.
Wat is belangrijk om te weten?
Wilgenhof is 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar. We zijn dichtbij en dus
snel aanwezig.
Dat is thuiszorg zo dicht mogelijk bij u thuis!
U bent bovendien te allen tijde welkom op
Wilgenhof voor maaltijden, activiteiten of
om gebruik te maken van faciliteiten, zoals
de kapper, het winkeltje, de bibliotheek en
onze gezellige weekmarkt op vrijdagmorgen.

Meer weten?
Loop gerust even
binnen in Wilgenhof. Ons team
Wijkzorg
heeft
een eigen kantoor
en we hebben beslist een
passende oplossing voor uw vraag.
Wilt u liever telefonisch contact bel dan
naar de receptie van Wilgenhof op 0402148300. Ons zorgteam neemt dan snel
contact met u op.

Zen Zijn Wij

acupunctuur en voedingsadvies

Specialisaties:
Manuele Therapie, Psychosomatiek, Geriatrie, NAH, Parkinson, COPD,
Looptherapie bij etalagebenen, Hartrevalidatie, Medische fitness,
Thuiszorg fysiotherapie, Mindfulness en Pilates training.

Nienke Struijk
Heezerweg 307 • Eindhoven

www.zenzijnwij.nl
06 835 33233

Dry-needling
Dry-needling is een efficiënte
behandelmethode gericht op
spieren die pijnlijk en stijf zijn
als gevolg van triggerpoints
in de spieren. De behandeling resulteert vaak snel in een
directe pijnvermindering en een verbeterde beweeglijkheid van
betrokken spieren en gewrichten. Indicaties zijn onder andere:
• Hoofdpijn • Nek/schouderklachten • Lage rugklachten •
Tenniselleboog • Springschenen

Heezerweg 307 • 5643 KE Eindhoven
T: 040-2125333
E: info@fysiotherapieheezerweg.nl
W: www.fysiotherapieheezerweg.nl

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

T. 040-2112450

Dier en dokter:
toonaangevende en
complete dierenzorg in
Stratum

een leven lang leren

beeldende kunst

filosofie

muziek

samenleving

levensbeschouwing

geschiedenis

de

SeniorWeb

digitale

leercentrum

wereld

Eindhoven

Met ingang van 2017 is Dierenkliniek Stratum een van de
drie vestigingen van Dier en dokter. Onze dierenartsen in
Eindhoven, Helmond en Mierlo verzorgen altijd de eigen
diensten en zijn 24/7 bereikbaar dus ook in het weekend
en ’s nachts. Welkom in onze gezellige wachtkamer, met
uiteraard vers water voor de hond, leesvoer voor u én een
vers kopje koffie of thee.
Pastoor Dijkmansstraat 44 • 5611 RB Eindhoven
E: info@dier-en-dokter.nl • W: www.dier-en-dokter.nl
Openingstijden: Ma. tot Vr. 9-19 u. Do. 9-17 u.

tablets
smartphones

Dé wereldsupermarkt van Stratum
is verhuisd naar Boulevard Zuid !

fotografie

• Dagvers groente en fruit • Ambachtelijke slagerij
talen
lees– en
schrijfkringen

themabijeenkomsten

Jonger? Ook welkom!

DENIZ SUPERMARKET

Paul Krugerlaan 55 • Eindhoven • 040 290 85 03
www.55pluseducatief.nl • educa55@iae.nl

Korianderstaat 12
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Deniz Supermarket

Op 24 april barst het feest los bij AH Leenderweg, AH
Aalst en AH Waalre. Het AH Prijzenfestival gaat dan van
start. Tussen 24 april en 4 juli 2017 ontvangt u bij iedere
€ 15,- aan boodschappen * een coupon met unieke code.
Die code kunt u omzetten naar een digitale spaarzegel op:

www.AHprijzenfestival.nl
Bij 5 spaarzegels heeft u al een volle online spaarkaart. U
kunt kiezen voor een gratis artikel, óf u kunt meedingen
naar één van de vele mooie (hoofd)prijzen.

Kansprijs

Kiest u voor een kansprijs dan doet u met uw spaarkaart
mee aan de verloting van die specifieke prijs. Bent u de
gelukkige winnaar, dan ontvangt u automatisch bericht. U
kunt zoveel volle spaarkaarten op uw favoriete prijs inzetten als u zelf wilt. Hoe meer spaarkaarten, hoe meer kans
u maakt op de prijs van uw keuze!

Weekprijs

Dit kunt u winnen:
Kansprijzen

1x Reis naar Disneyland Parijs voor 4 personen
Inclusief hotel, entree en zakgeld t.w.v. € 1500,3x Fiets (waardebon t.w.v. € 450,-)
3x TV (waardebon t.w.v. € 450,-)
3x iPad (iPad Air 2 32 Gb)
6x Waardebon voor een diner in onze regio (o.a. Pand P)
6x Jaar lang gratis carwash bij Washin7 (t.w.v. € 200,-)
18x 1 minuut gratis winkelen
42x (dagelijks): € 25,- boodschappen

Weekprijzen

24 t/m 30 april: Gratis autowassen bij Washin7 t.w.v. € 16,1 t/m 7 mei: Reep Tony Chocolony naar keuze
8 t/m 14 mei: 1 liter vers geperste jus d’orange
15 t/m 21 mei:1 pak/bak AH ijs naar keuze
22 t/m 28 mei: 500 gram hollandse aardbeien
29 mei t/m 4 juni: zak met 6 Verhoeven broodjes

Kiest u voor een weekprijs dan heeft u gegarandeerd
prijs! U ontvangt direct in uw mailbox een bericht waarmee u het gratis product kunt ophalen bij AH Aalst, Waalre of Leenderweg.

*uitgezonderd service artikelen, geneesmiddelen, boeken, tabak en zuigelingenvoeding.
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Bewoners ontwerpen mee in Tivoli
In de driehoek tussen de Tijgerstraat
en Neushoornstraat in Tivoli komen
ongeveer 60 nieuwe woningen en
appartementen.
Het zijn gelijkvloerse huurwoningen
met een kleine tuin of balkon aan een
hofje. Alles wat nodig is, ligt op dezelfde
verdieping. Mensen die moeite hebben
met bijvoorbeeld traplopen, kunnen zo
langer zelfstandig blijven wonen in Tivoli.
Bewoners uit de wijk die interesse hebben
in zo’n nieuwbouwwoning kunnen meeontwerpen hoe de woning en buitenruimte
er uit komen te zien.
Op 6 februari zijn belangstellenden sa-

Foto: Ronald Otter

men met de architect op zoek
gegaan naar de
beste indeling
van de woning
of appartement.
Op het kantoor
van Woonbedrijf aan de Wal lagen
twee voorbeeldplattegronden van
een woning en een appartement
op ware grootte! Iedereen kon
door de woning lopen en kon schuiven
met bijvoorbeeld de muren, de keuken of
de meubels. Een zeer succesvolle en leuke
bijeenkomst.

Met alle ideeën gaat Woonbedrijf aan de
slag om in 2018 goede woningen en
appartementen op te kunnen leveren.

Start bouw studenten– en stadswoningen
Op 25 januari 2017 vond de
officiële start plaats van de bouw
van 56 studentenwoningen en 38
stadswoningen aan de grens van
Stratum en het centrum.
Tussen de Vestdijk, Havenstraat en Kleine Bleekstraat wordt een voormalige bedrijfslocatie herontwikkeld tot een mooi en
levendig stukje binnenstad met betaalbare
huurwoningen.
Een klankbordgroep van buurtbewoners
heeft meegedacht over de woningen, het
parkeren, het groen en het beheer. Zo konden buurtbewoners steeds aangeven wat
ze goed of minder goed vonden. Het parkeerterrein aan de Havenstraat wordt bijvoorbeeld afgesloten om overlast van uitgaanspubliek in het centrum te voorkomen.
Ook is gezamenlijk gekeken hoe de overlast tijdens de bouwperiode zo klein mogelijk gehouden kan worden.

van de studentenwoningen is elektrisch
en het geheel wordt een duurzaam project met onder andere zonnepanelen. De
stadswoningen krijgen een dakbedekking
van groen sedum, Dat isoleert beter in zomer en winter en zorgt er- voor dat regenwater
tra- ger
Aan de zijde van de Vestdijk komen 41
zelfstandige studentenwoningen met eigen
keuken en badkamer en drie groepswoningen van elk vijf studentenkamers met gedeelde keuken en badkamer Aan de kant
van de Havenstraat komen 38 stadswoningen waaronder gelijkvloerse woningen op
begane grond en daarboven komen woningen die uit twee woonlagen bestaan. De
nieuwe woningen komen te liggen liggen
aan een gezamenlijk hofje en zijn voorzien
eigen parkeerplaatsen en berging.

Duurzaam

De verwarming en warmwatervoorziening

wordt afgevoerd naar de riolering wat
overbelasting van het riool en overstromingen voorkomt. Er wordt onderzocht hoe vogels, vlinders en bijen een plekje kunnen
krijgen in het plan.
De oplevering van Havenhof –buurtbewoner Paul Minnaert bedacht de naam
van het nieuwe stukje stad– wordt
begin 2018 verwacht.

Toekomstige bewoners Boulevard Zuid nu al met elkaar ‘verweven’
De 64 nieuwbouwappartementen
Boulevard Zuid worden binnenkort
opgeleverd aan de huurders.
Die hebben al een paar maanden geleden
kennis gemaakt met elkaar en wel via een
bijzonder project. Kunstenares Mariëlle van
den Bergh ging op verzoek van Woonbedrijf met de toekomstige bewoners aan de
slag. Iedereen werd uitgenodigd voor gezamenlijke sessies waarin gesproken werd
over hobby’s, passies en levensverhalen.
Ook mochten de toekomstige bewoners
foto’s inleveren over dingen die belangrijk
voor hen zijn. Dat alleen al zorgde voor een

nadere kennismaking met elkaar. Mariëlle
bracht vervolgens alle verhalen van de bewoners bijeen in een ontwerp voor een aantal wandkleden. Wandkleden die straks in
de drie centrale hallen van het appartementencomplex komen te hangen.
De hele groep ging per bus naar het Tilburgse Textielmuseum waar iedereen in het
Textiellab konden kon zien hoe zijn of haar
eigen verhalen letterlijk ‘verweven’ raakten
met die van andere bewoners toen prachtige kleurige wandkleden uit de weefmachine kwamen.
De plattegrond van Stratum van Achil, de
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tuin van Ria en de tajine van Rachid, ze zijn
allemaal herkenbaar in het kleed. Net als
de filmhobby van Tim en de oude Stratumse winkel ‘de kleine winst’ waar
een van de bewoners vroeger nog
gewerkt heeft.

Kruiden Edelstenen Aromatherapie

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels

Geldropseweg 80

Geldropseweg 92
5611SL Eindhoven 040 211 45 90

Bij vertrek vanaf Eindhoven Airport gratis vervoer naar het vliegveld

5611 SK

info@hetkruidenheksje.nl

Van een goed matras profiteer je
overdag nog het meest

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

Het betere advies krijg je bij Schellen

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

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

Aalsterweg 64 • Eindhoven • 040 - 2441344 • www.schellenslaapcomfort.nl
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Politie:
District Eindhoven Zuid, Stratum.
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven

Telefoon: 0900-8844.

De wijkagenten van Stratum:
Rob van Hout
Kruidenbuurt, Sintenbuurt, Nieuwe Erven,
Schuttersbosch
Erwin van Melis
Den Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en
Rochusbuurt
Rob Panjoel
Burghplan, Poeijers, Puttensedreef, Tivoli,
Gijzenrooi en Riel
Piet van Schooten
Kerstroosplein,
Gerardusplein,
Bloemenbuurt
Ton Sweegers
Joriskwartier, Tuindorp,
Bloemenplein.
Lydie Thomassen
Eikenburg, de Roosten, Gennep, en
Genneperparken,
sportpark
Aalsterweg

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

Servicepagina

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

Roosten,

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

Wijksteunpunt de Zuidwester
Cyclamenstraat 1, Eindhoven
• Begeleid Wonen (GGZe)
Huiskamer open:
Ma-Vr 9:30–15:30 u.
M: 06-12087055
W: www.bijpetazzie.nl

Onderhoudsklachten
woningcorporaties
Woonbedrijf Klantenservice
W: www.woonbedrijf.com
T: 243 43 43
‘Thuis onderhoudservice
W: www.mijn-thuis.nl
T: 24 99 999
Wooninc. reparatie en onderhoud
E: service@wooninc.nl
T: 265 44 00
Trudo Onderhoud en reparatie
W: www.trudo.nl
T: 0800 - 88888 11
v

Uitgave: Stichting De Stratummer
info@stratummer.nl
www.stratummer.nl
Productie en advertentie exploitatie:
T: (040) 2123 886
M: 06 3030 1027

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

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

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:
info@stratummer.nl

