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personen.

De Ouwe Taart • Heezerweg 276 • 5643 KL Eindhoven
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2

Stratum actueel

Van de redactie
Ullatempore voluptu sandici dolupta
testorio tem eremosam sim quat as
moditia spicipi endelli ssequos est as
ulliscia dus magnam volent latestrum
eateces tibus.
Ro dolora vendaes et repel eaquid
everferum fuga. Ut fugia illant.
Que ipis miniam alitatur, iur autem
coreris etus sunt aut fuga. Quo
modioribus, omnimollent poriorem
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Havenhof feestelijk opgeleverd
De 56 studentenwoningen en 38
stadswoningen in Havenhof tussen de
Vestdijk en de Havenstraat zijn klaar en
zijn inmiddels allemaal bewoond.
Havenhof heeft zonnepanelen
en de verwarming en warmwatervoorziening zijn deels elektrisch. De stadswoningen hebben een dakbedekking van
sedum, dat isoleert beter en
het is koeler in de zomer. De
bewoners hebben samen een
plan gemaakt voor de inrichting van hun binnenhof. Ze hebben eerst alle wensen en ideeën verzameld.
En daarmee zijn ze samen aan de slag gegaan, met een hovenier om het aan te planten.
Nu is er een hof met groen en planten die
veel vlinders en bijen aantrekken, net als
het groene dak, wat zorgt voor natuur in
de stad. Maar in het hof is ook ruimte om
te zitten en elkaar te ontmoeten. Er staat
zelfs een pingpongtafel. De bewoners zor-

gen ook samen voor het
binnenhof. Er was een
grote betrokkenheid vanuit
de buurt. De Werkgroep
Oude Haven (klankbordgroep van buurtbewoners) heeft meegedacht en meegepraat over de plannen, de
woningen, het parkeren, het groen en het
beheer.
Samen met de bewoners en de mensen die
bij het project betrokken waren, vond op 8
juni jl. de officiële oplevering plaats.
Namens
Woonbedrijf
overhandigde
directeur Ingrid de Boer de bewoners twee
insectenhotels.

– advertorial –

Welkom bij 55 Plus Educatief!
Op zoek naar een zinvolle
vrijetijdsbesteding waar u ook nog
wijzer van wordt? 55 Plus Educatief biedt
cursussen en themabijeenkomsten over
uiteenlopende onderwerpen.
Kijk eens op onze website, er staat vast
een onderwerp bij dat u boeit.
Misschien heeft u interesse in digitale ontwikkelingen,
wilt u surfen op het wereldwijde web, e-mailen en skypen, foto’s bewerken, een digitaal fotoalbum of een website maken. Vertrouwd raken met tablet of iPad, smartphone of iPhone. Nieuwe kennis opdoen waarvoor u de
deur uit moet en andere mensen kunt ontmoeten. Er gaat
een wereld voor u open. Ontdek wat u nog niet wist.

machten wilt leren kennen, meer wilt leren over kunst
of met achtergrondinformatie meer wilt genieten van
klassieke muziek. Wellicht pakt u een vreemde taal weer
op of leert u liever de taal van uw vakantieland. U kunt
van gedachten wisselen over een gelezen boek of zelf
geschreven verhalen of gedichten met elkaar delen.
Kijk op https://educa55.nl of kom op dinsdag 4 of
woensdag 5 september tussen 10 en 15 uur naar de
Paul Krugerlaan voor een persoonlijke kennismaking en
advies.

Of u nu meer wilt weten over andere samenlevingen,
met medegeïnteresseerden wilt filosoferen over hedendaagse vraagstukken, de geschiedenis van groot-

Paul Krugerlaan 55 • 5642 GH Eindhoven • 040 290 85 03
https://educa55.nl • secretariaat@educa55.nl
3

Pauline Spierings: van pastoorsmeid tot priesterassistente
In 1964 koos Pauline Spierings er definitief voor om huishoudster te worden bij pastoor Van de Rijdt in de Onze Lieve Vrouwe
parochie Tuindorp, in Stratum. Ze heeft 40 jaar gezorgd voor deze pastoor. Als priesterassistente. Of zoals dat toen nog heette:
pastoorsmeid. Over die 40 jaar schreef ze een verrassend boek.
Bent u een Stratumse?
“Nee. Ik ben geboren in Vught maar na
de oorlog zijn we hier in Eindhoven komen
wonen. Bij mijn grootvader in de Merellaan
in het Villapark in Tongelre. Hij had een
machinefabriek in de Lijmbeekstraat.
Omdat er grote woningnood was na de
oorlog maakte mijn moeder zich zorgen
dat hij mensen in huis zou moeten nemen.
Als kleine snotneus van negen jaar vroeg
ik: “Mama waarom gaan wij niet bij opa
wonen? Papa gaat iedere dag met de
trein naar Eindhoven om bij opa te gaan
werken.” Veertien dagen later waren we
verhuisd naar Eindhoven.
Zo kwam u dus in Eindhoven en werd
hier priesterassistente of moet ik zeggen
pastoorsmeid?
Pastoorsmeid is natuurlijk de ouderwetse
benaming maar voor veel mensen nog
wel herkenbaar. Maar ik zei altijd: “ik
ben niet de meid van de pastoor, ik ben
zijn assistente”. Ik heb in die veertig jaar

meegemaakt
hoe
ik
van pastoorsmeid eerst
huishoudster
genoemd
werd. En ik uiteindelijk
samen met mijn collega’s
als
volwaardige
priesterassistentes binnen
een
pastorie eindelijk de
erkenning kreeg die we
allemaal verdienden.
Ook daarover gaat
mijn boek.
Maar hoe ik in dit
beroep
uiteindelijk
terecht kwam kan ik
moeilijk
uitleggen.
Ik kwam uit een
groot gezin met elf
kinderen en ik ging
overal waar nood
was als hulp in de
huishouding helpen. Ondertussen
volgde ik een opleiding tot kleuterleidster en
werkte ik in gezinnen, bijvoorbeeld bij ooms

of tantes. Toen ik 21 was vertrok ik voor acht
maanden naar Engeland om er als au pair
bij een gezin te werken. Daar heb ik goed
Engels geleerd. Weer terug in Nederland
was ik nooit zonder werk er waren altijd wel
gezinnen die hulp konden gebruiken.
1 Maart 1958. Een kapelaan uit Tilburg
promoveerde tot pastoor, hier in de
Tuindorpkerk in Stratum. Maar er was nog
geen pastorie. Hij woonde in een gewoon
huis aan de 1e
Wilakkersstraat
en
omdat
hij
ook nog geen
huishoudster had
ging hij elke dag
bij de Zusters in
de Kwartelstraat
eten. Een van
die zusters kende
mij omdat ik
bij haar op de
kleuterschool gewerkt had en op
haar verzoek ben ik vanaf 1958 pastoor
Van de Rijdt gaan helpen. Ook toen hij
uiteindelijk wel een echte huishoudster
kreeg viel ik nog regelmatig in. Na een
paar jaar moest de huishoudster bij pastoor
Van de Rijdt stoppen en omdat ik daar
nog regelmatig inviel vroeg hij aan mij of
ik het wilde overnemen. Maar mijn moeder
had altijd gezegd: “Je mag iedereen in
nood helpen, maar pastoorsmeid wordt je
niet.” Dat was in haar ogen iets te min; ik
moest maar trouwen, een gezin stichten en
kinderen krijgen. Maar ik was inmiddels 26
jaar en ik wilde zelfstandigheid. Een baan
en geld verdienen. Mijn moeder kon me niet
tegenhouden. Er werd een grote pastorie
gebouwd naast de kerk.
Daar trad ik in vaste dienst bij pastoor
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Van de Rijdt en nog twee
kapelaans. En dat was
in het begin echt alleen
het huishouden doen.
Koken, wassen, mensen
ontvangen, vergaderingen
voorbereiden. Ik zat in
het begin ook altijd in de
keuken met het tweede
meisje en werd met een
belletje binnen geroepen
om op te dienen. Maar
later, toen het tweede
meisje vertrokken was,
zei pastoor Van de Rijdt:
“waarom zit Paulien alleen
in de keuken en niet bij ons
aan tafel?” En zo kwam
er een ander contact met
de heren. Je luisterde mee
met gesprekken die vaak
ook over vertrouwelijke
zaken binnen de parochie
gingen. Ik kreeg zo de kans om ze soms ook

wat te steunen want als vrouw kijk je anders
tegen sommige zaken aan. Priesters leven
per definitie erg in een mannenwereld.
Na het Vaticaans Concilie (1962-1965)
nam het aantal priesters schrikbarend af
en toen de kapelaans vertrokken uit onze
pastorie werden ze niet meer opgevolgd
en bleven de pastoor en ik in een te grote
pastorie achter. Hij besloot toen kleiner
te gaan wonen en de pastorie te gaan
verhuren. In de Adrianusstraat werd een
kleinere pastorie gebouwd, een bungalowtje
eigenlijk. En omdat ik minder werk had in

Interview

het huishouden ben ik geleidelijk aan
steeds actiever geworden binnen de
parochie. Ik organiseerde veel activiteiten.
Een kindercrèche, een gym-club voor
dames, ik was surrogaatmoeder voor twee
kinderen gedurende ’n aantal jaren. Feesten
organiseren met en voor de parochianen.
Kosterwerk. Etentjes organiseren voor
parochianen.
Voorbereiding
eerste
communie organiseren, enzovoort.
Er was regelmatig overleg tussen de
pastoors uit verschillende parochies en dat
bracht mij op het idee om ook contacten
te leggen tussen alle huishoudsters uit
diezelfde parochies.
Op de pastorie in
Duizel
werd
de
eerste
bijeenkomst
georganiseerd
voor
pastoorshuishoudsters
uit
heel Nederland en
daar werd vertelt
over een grote
internationale
organisatie
voor
priesterassistentes.
De
Fédération
Internationale
des Aides au Prêtre. Met ruim
achtduizend leden. Er waren 12 landen bij
aangesloten. Een aantal huishoudsters uit
Nederland hebben zich hier toen ook bij
aangesloten. Ik ben uiteindelijk 25 jaar lid
geweest. En ben zelfs vijf jaar lang president
geweest van deze organisatie. In die tijd
zijn er drie grote bijeenkomsten geweest,
onder andere naar Lourdes en in 1982 naar
Rome met maar liefst vijfendertighonderd

op Eikenburg wilde alles typen en in de
computer zetten. Zo ben ik er aan begonnen.
Onder begeleiding van deze dame en de
drie heren. Zonder hun hulp was het boek
er nooit gekomen want het is onvoorstelbaar
veel werk geweest.

huishoudsters. Dat waren fantastische
jaren waarin ik in het buitenland bekender
was dan hier. Ons Bisdom heeft ons nooit
ondersteund bij deze bijeenkomsten, helaas.
In het buitenland was dat wel het geval.
Het was heel plezierig werken, ik heb van
al deze jaren nooit een dag spijt gehad.
Ik heb dit boek geschreven omdat mensen
mij daar toe hebben gestimuleerd. Als je
met mensen kennis maakt en zegt dat je
je leven lang pastoorsmeid bent geweest
worden ze nieuwsgierig. Meer dan een
jaar geleden heb ik tijdens een uitstapje
van de KBO mensen ontmoet aan wie ik
veel verteld heb. Zij zeiden mij dat ik er een
boek over zou moeten schrijven en hebben
me daadwerkelijk gestimuleerd om dat ook
echt te doen.
José van den Boom had ervaring met het
maken en uitgeven van boeken voor onder
andere Piet van den Heuvel. Hij wilde mij
ook helpen. Ook Ad Maas, een andere
bekende van mij, bood aan te helpen.
Broeder Frans, van de Broeders van Liefde

Ik had gelukkig een heel archief bewaard uit
die periode. Veel van wat ik daar allemaal
in aantrof was ik zelf al weer vergeten.
Foto’s, documenten, noem maar op. Maar
nu is het boek af en kan iedereen een goed
beeld krijgen van een beroep dat bijna niet
meer bestaat.
Ik heb het verhaal helemaal met de
hand geschreven. Op het laatst heb ik er
nachten niet van kunnen slapen. Allerlei
herinneringen kwamen weer boven en dan
kroop ik mijn bed uit en schreef zo midden
in de nacht weer 20 pagina’s. Het is nu af
en iedereen kan het kopen. De helft van de
opbrengst gaat naar een goed doel.
Het boek blijkt nu zelfs zo uniek te zijn
dat de Radboud universiteit in Nijmegen
(het Katholiek Documentatie Centrum) er
belangstelling voor heeft. Zij gaan een
aangepaste versie maken, zonder de
persoonlijke foto’s en details. Puur een
boek over het beroep pastoorsmeid.
Een soort naslagwerk voor studenten.
Een beroep voor vrouwen was in die
tijd niet de gewoonste zaak van de
wereld

Als ik mensen vertel dat ik altijd als pastoorsmeid gewerkt heb, zei men dikwijls: “O,
bende gij er ook zo één van: Wij horen vandaag geen biecht?” Vandaar deze titel
voor dit boek. Er zijn mensen die vinden dat ik een boek moet schrijven. Ze hebben
mooi praten. Dat doe je niet zomaar even. “Als jij gaat schrijven, dan help ik je wel,”
zei ‘n bekende van me.
Zal ik de stap dan maar wagen? Over ‘n paar jaar weet niemand meer wat een pastoorsmeid is. Dus aan de slag. Het boek is nu geschreven. Hier staan, bijna veertig
jaar van mijn leven in korte verhalen en gebeurtenissen op papier.
Deze veertig jaren hebben mijn leven verrijkt. Door de vele ontmoetingen en contacten met fijne mensen. Door het bieden van gastvrijheid, ‘n open deur en een
luisterend oor in de parochie, heb ik mijn taak als priesterassistente ten volle waar
kunnen maken.
In deze jaren had zich een sterke band ontwikkeld tussen de pastoor en mij. Een sterke geestelijke band, wel te
verstaan. We hadden zoveel jaren samen gewerkt, zoveel lief en leed gedeeld. Dus was het niet altijd ‘de’ pastoor
maar ‘mijn’ pastoor. Het was de moeite waard.
Het boek is te koop bij de boekhandels van Grinsven Korinderstraat, Bruna aan de Leenderweg en Van
Piere in het centrum.
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Vijf jaar Cultuur bij je Buur in Gijzenrooi
Dit jaar werd voor de vijfde keer in de
wijk Gijzenrooi een uniek Cultuurfestival
georganiseerd: Cultuur bij je Buur.
Het festival heeft een bijzondere
formule: buurtbewoners kunnen drie
voorstellingen kiezen uit een aanbod
van maar liefst tien voorstellingen die
her en der in de wijk in de huiskamers
van gastvrije buurtbewoners plaats
vinden.
Iedereen, van de dit jaar bijna 250 bezoekers, had een geanimeerde en gevarieerde
avond. De Stratummer ging eens praten
met de organisatoren: Greetje Heijmans,
Jan Denneman en Erik van Dijck, die vijf
jaar geleden het initiatief nam.
Erik, jij bent dus de aanstichter van dit
gebeuren?

Toen ik in Gijzenrooi kwam wonen, kende
ik hier nog niet zoveel mensen en ik ben
vijf jaar geleden gewoon in mijn eentje begonnen. Ik had toen een zestal muzikanten
personen en groepen gevonden die wel iets
wilden doen en op de optredens in uiteindelijk vier verschillende huiskamers kwamen
toen in zo’n 70 buurtbewoners af. Ik vond
dat zelf toen niet echt een groot succes, totdat ik de reacties achteraf kreeg. Die waren
zó positief en leuk dat we het jaar daarop
besloten een nieuwe editie te organiseren.
Jan, jij was toen een van de eersten die zijn
huiskamer beschikbaar stelde.
Ja, met een fluittrio en een dichter, dat was
heel leuk. Omdat Erik na afloop zei dat hij
het maar voor één keer wilde organiseren
heb ik me ook als organisator aangemeld.
En weer een jaar later kwam ook Greetje
erbij.

“Voorwaarde is altijd dat
minimaal één van de deelnemers
zelf in Gijzenrooi woont”

Erik: Jan levert nu, behalve zijn huiskamer
ook een andere belangrijke bijdrage: je
moet alle mensen die zich aanmelden wel
over de verschillende locaties en aanvangstijden weten te verdelen. Er gaan wel een
paar honderd mensen op zo’n
avond naar tien verschillende
adressen op drie verschillende
tijdstippen. Iemand met een bèta
achtergrond die dat allemaal in
een Excel-sheetje weet te persen
is wel nodig.

De lustrumeditie van Cultuur bij je
Buur kende zoals ieder jaar een
gevarieerd programma. De muziek
varieerde van Blaaskwintet tot
Piano, van Barbershop zang tot
Japans dameskoor, van een ‘De
Dijk’ tributeband tot een Belgisch
Liedprogramma door Stanza. Acteur
Jan de Becker bracht zoals in eerdere
jaren theater in de vorm van een
eenakter.
Een enthousiaste bezoekster: “ik denk
dat meer wijken dit zouden moeten
gaan doen. Zo’n evenement is echt
een win-win situatie: allerlei mensen
uit de buurt komen bij elkaar. Mensen
die optreden vinden het hartstikke
leuk, voor het publiek is het helemaal
leuk, muziek, kunst om te bekijken en
je leert allerlei andere mensen uit de
wijk kennen. Prima initiatief.”
Er is prachtige documentaire
gemaakt van vijf jaar Cultuur bij
Buur. Zie: www.gijzenrooi.nl
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Greetje: Cultuur bij je Buur is in vijf jaar een
begrip geworden hier in Gijzenrooi. Vooral
door mond op mond-reclame en natuurlijk
via ons onvolprezen wijkblad ‘Het Zegje’.
We organiseren het ieder jaar ook min
of meer in dezelfde periode, meestal een
week of twee na of voor Carnaval.

Fotografie: Ruud Mooren en beelden uit de documentaire.

”Schitterend om te doen.
Muziek maken in een
huiskamer. Mensen zitten
bijna bij je op schoot om
een halfuur muisstil te
genieten”

Waar kunnen mensen precies van genieten?
Veel muziek, en zeker niet alleen klassieke
muziek en ook theater, bijvoorbeeld eenakters, die zich natuurlijk goed lenen voor een
huiskamertoneel. Maar wat vanaf het begin
altijd een onderdeel heeft gevormd van Cultuur bij je Buur is kunst. In elke huiskamer is
ook iets te zien, en ook die kunst komt van
mensen uit de buurt natuurlijk.
Raken jullie niet door de voorraad artistieke
buurtgenoten heen na vijf jaar?

Jan: Nee er komen er elk jaar weer
bij. We begonnen ooit met vier
verschillende voorstellingen op een
avond, maar nu zijn het er tien. Dat
is ook wel de limiet vinden wij want
met 25 mensen aan publiek per
voorstelling hebben we in totaal 250 mensen die meedoen op zo’n avond. Die zie je
dan ook kriskras door de buurt lopen op
weg naar de verschillende voorstellingen.
Die vinden steeds plaats op het hele uur,
om acht uur, om negen uur en om tien uur
begint het steeds.
Streng in de tijd dus
Jan: Een voorstelling mag een half uur duren en kan niet uitlopen want dan loopt de
hele organisatie in de war. Alleen de laatste voorstelling van de avond mag uitlopen.
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Hoe financieren jullie dat allemaal?
We gaan met de hoed rond na iedere voorstelling en de buurtvereniging vult het aan
vanuit het buurtbudget. Aan publieke voorzieningen hebben we in Gijzenrooi twee
bushaltes en een brievenbus dus zo’n
uniek cultuurevenement is iets waar
de hele wijk trots op mag zijn.

Succesvol experiment Stratum Werkt! krijgt vervolg
Alternatieve manieren uitproberen
om kwetsbare inwoners een betere
ondersteuning te bieden. Dat was de
bedoeling van ‘City Deal Inclusieve Stad’,
een project waarin Eindhoven met vier
andere steden en het Rijk samenwerkte.

actief zijn in de maatschappij. WIJeindhoven kent die mensen omdat we in Stratum al
vijf jaar actief zijn. Vroeger werkten verschillende instanties los van elkaar maar nu komt
er per huishouden één generalist van WIJeindhoven over de vloer. Die generalisten
vormen echt de oren en ogen van Stratum.”

sessies werkt aan het bouwen van een hecht
team, het verkrijgen van zelfvertrouwen en
het in kaart brengen van elkaars talenten.
Nathalie: “De volgende stap was om elkaars talenten in beeld te brengen en deze
ook concreet te maken. Dat gebeurde heel

Nathalie: “Zo konden we gericht mensen
uitnodigen om deel te nemen aan Stratum
Werkt!. Een groep van echt kwetsbare mensen die al diverse bestaande werkleer-trajecten hadden doorlopen of andere standaard
begeleiding hadden gehad maar uiteindelijk nog steeds buiten de boot vielen.”
In elke gemeente werd één wijk uitgekozen
als proefgebied. Eindhoven koos voor Stratum. Het Bewonersplatform Stratum liet zich
door projectleider Nathalie Jansen en teamleider Erna Verkuijlen van WIJeindhovenbijpraten. Er waren verschillende experimenten om mensen met sociale problemen weer
vooruit te helpen door bureaucratische belemmeringen op te heffen en samenwerking
tussen organisaties te stimuleren. Eén experiment, Stratum Werkt!, was zo succesvol dat
de gemeente besloten heeft er nog tenminste
twee keer een vervolg aan te geven om het
de kans te geven tot wasdom te komen.
Waarom waren experimenten nodig?
Nathalie: “Soms zijn betere oplossingen mogelijk als er een klein beetje buiten de lijntjes
wordt gekleurd. Door in de vorm van experimenten aan de slag te gaan konden we
ideeën uitproberen, op zoek naar efficiëntere, snellere en vooral effectievere methoden om mensen met sociale problemen te
helpen.”
Erna: “‘Stratum werkt!‘ is gericht op mensen
die langdurig werkloos zijn, in een sociaal
isolement terecht zijn gekomen en nog
maar beperkt

letterlijk door op de kaart van Stratum te kijEn hoe hebben jullie het aangepakt?
Nathalie: “Het ontstaan van Stratum Werkt! ken welke bedrijven en instanties er allemaal
is begonnen met een brainstormsessie waar- zijn en waar je mogelijk met deze talenten
aan zowel inwoners als generalisten van aan de slag zou kunnen. Daarna werd vanWIJeindhoven en specialisten van de ge- uit de groep aangegeven welke vaardighemeente hebben deelgenomen. Het enige den de deelnemers hiervoor zouden willen
dat we vooraf wisten was wat één van de ontwikkelen of verbeteren. Bijvoorbeeld solmensen uit de beoogde doelgroep aangaf: licitatietraining, social-media training of lenamelijk dat hij vastliep in het systeem om- ren jezelf te presenteren.
dat hij bij diverse instanties voor zijn gevoel
negatief of bestraffend benaderd werd en Daarvoor werd bijvoorbeeld een theaterdaarmee zijn zelfvertrouwen en gevoel van maakster ingeschakeld die niet alleen theaeigenwaarde totaal verloor.
terlessen geeft maar ook personal coaching.
Toen vervolgens een buurman hem wees op Na het doorlopen van de 12 weken had
zijn specifieke talent en hem aanspoorde iedereen een volledig gevuld en persoondaar iets mee te doen ervoer hij dát vooral lijk werkboek waarin de talenten, dromen
als een compliment. Het gaf hem een positief en plannen duidelijk naar voren kwamen.
en motiverend gevoel. Vanuit die gedachte De 12 weken werden afgesloten met een
zijn we aan de slag gegaan: in plaats van ‘speeddate bijeenkomst’ waarin de deelnemensen vanuit gemeente of uitkering zaken mers gekoppeld werden aan coaches. Ook
dwingend op te leggen moet je er eerst voor de coaches zijn inwoners van Stratum, prozorgen dat er een sociale basis is van waar- fessionals, ondernemers, gepensioneerden,
uit mensen opnieuw een start kunnen maken.” etc. die bereid waren de deelnemers te coaErna: “We kregen door dat we eerst ons ei- chen bij de uitvoering van hun plan, samen
gen denkpatroon moesten doorbreken. Dat met de generalist.”
hebben we gedaan door ‘social designers’
in te schakelen. Die zijn voor ons aan de En het bleek dus succesvol
slag gegaan op basis van de brainstormses- Erna: “Zo succesvol dat we na de eerste
sies en kwamen met een goed concept. Zij groep van tien mensen doorgegaan zijn
creëerden een ontwikkeltraject waarin een met een tweede groep van 8 personen. Afgroep van ca. 10 deelnemers via intensieve gelopen maart is het eerste traject afgerond.

Michel Cooijmans was een van de gemotiveerde deelnemers aan
Stratum werkt!. Sinds twee maanden is hij natuurbegeleider via
Staatsbosbeheer op de Strabrechtse heide.
”Stratum werkt! was heel leuk om te doen. Ik ben natuurbegeleider van groepen
schoolkinderen. Soms één keer in de week maar soms ook drie keer. Ik heb ooit
zowel de Pedagogische academie als een opleiding Bos– en natuurbeheer gedaan
maar geen van beiden afgerond. Maar die achtergrond geeft wel een klik die aansluit bij dit werk. Het is
niet alleen leuk om te doen maar het geeft me vooral de gelegenheid maatschappelijk actief te zijn, andere
mensen te leren kennen en zo een netwerk op te bouwen.
Bij Stratum Werkt word je gekoppeld aan een coach, en dat verliep bij mij geweldig. Ik heb een hele fijne coach die zorgt voor wat
sturing en richting. Zij zette me ook aan om komend jaar de opleiding Bos– en natuurbeheer alsnog af te maken en dat ga ik ook
doen. Ik kan iedereen die al lang thuis zit, in welke uitkeringssituatie dan ook, aanraden om deel te nemen aan Stratum Werkt.
Het is goed doordacht: uitdagend om mee te doen, leuk en creatief opgezet en met serieuze doelen.”
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Coaches gezocht !
Ben jij sociaal betrokken en wil je vanuit jouw eigen talent, kennis & ervaring en
vanuit jouw gedrevenheid iets betekenen voor kwetsbare stadsgenoten?
Ben jij in staat om mensen te adviseren en op weg te helpen hun doelen te bereiken?
Maar heb je vooral een sterk eigen netwerk waarbinnen kansen te creëren zijn?
Dan ben jij de coach die we hard nodig hebben!

Neem contact op met: Stratumwerkt@gmail.com
www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/buurten/leertuin-inclusieve-wijk
Eén deelnemer heeft nu een vaste baan bij
de DAF. Een ander is heel goed terecht gekomen als vrijwilliger in de keuken bij FAB
28. Een derde deelnemer is nu Heidegids bij
Staatsbosbeheer. Letterlijk zijn droombaan,
en gekregen nadat hij geselecteerd werd uit
wel 50 gegadigden. Weer een ander, een
jonge moeder uit Syrië, start in augustus een

opleiding aan het Summa College.”
Nathalie: ”Het geloof in succes van zo’n
wijkgerichte aanpak is gelukkig ook bij de
politiek aanwezig. We zijn heel blij dat we
de kans hebben gekregen het experiment
nog twee keer voor te zetten. Dat geeft ons
tijd en ruimte om het werkelijke rendement

van dit initiatief te meten. De
tweede editie is in april gestart
en inmiddels zijn deelnemers al
aan coaches gekoppeld. We
hopen op een vliegwieleffect en
dat deelnemers én coaches weer
nieuwe deelnemers en coaches motiveren
om mee te doen.”
Erna: ”Het belangrijkste van Stratum Werkt!
is dat we een manier hebben gevonden om
mensen het geloof in zichzelf te geven, het
vertrouwen in de omgeving te hervinden en
zo weer de energie krijgen om actief aan de
samenleving deel te nemen.
Nathalie: “Maar het succes van Stratum
Werkt! wordt mede bepaald door de kracht
van de coaches. En met alle kwaliteit en diversiteit die Stratum te bieden heeft weten
we dat die er genoeg zijn. Maar zij moeten zich natuurlijk wel melden! In september starten we met een derde editie en
ook daarvoor zullen we weer op zoek
gaan naar coaches.”

Bewonersplatform zoekt nieuwe leden
Het Bewonersplatform Stratum is
al bijna 15 jaar een factor van
belang binnen het Stadsdel Stratum.
Het platform werkt goed en dat
wordt ook door de gemeente voluit
onderschreven.

Overigens blijft de basis een klein bestuur.

Het Bewonersplatform wil daarom graag
doorgaan. Maar er is inmiddels wel weer
behoefte aan een paar nieuwe bestuursleden. Het is belangrijk om regelmatig vers
bloed door de gelederen te doen stromen.

Het Bewonersplatform wordt door de
gemeente in staat gesteld om via De
Stratummer een breed publiek van 30.000
lezers te bereiken. Via het beproefde
middel van openbare avonden waarvoor

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

we natuurlijk ook ambtenaren, wethouders
en gemeenteraadsleden uitnodigen wordt
zo’n onderwerp helemaal uitgediept.
En ook de resultaten (of het onverhoopt
uitblijven daarvan) communiceren we
weer via De Stratummer.

Wilt u meehelpen? Meld u dan
eenvoudig aan via een mailtje:
aanmelden@platformstratum.nl

Oproep aan alle mensen die betrokken zijn bij Stratum
Het Bewonersplatform Stratum wil graag weer mensen en (buurt)
organisaties in de gelegenheid stellen een korte presentatie
of toelichting te geven van geslaagde of nog lopende eigen
initiatieven. De bedoeling is van elkaars initiatieven te leren. We
nodigen ook leden van de gemeenteraad uit om zo ook de politiek
uitdrukkelijk bij Stratum te blijven betrekken.
Daarvoor organiseren wij, net als in 2017, een openbare avond in
Pand P. Datum en tijd staan nog niet helemaal vast maar we plannen
voorlopig: Woensdagavond 26 september vanaf 20:00 uur.

Aanmelden via: platformstratum@on.nl
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Theaterstuk ‘Ondertussen in Stratum’ groot succes
Theatermaakster Michelle van Rijzewijk maakte al verschillende voorstellingen
in en over Stratum. In april van dit jaar kwam ze met ‘Ondertussen in Stratum’.
Honderden mensen zijn in PandP met veel plezier naar komen kijken naar een
voorstelling waarin de identiteit van de verschillende buurten van Stratum goed
uit de verf kwam Zoals ook bij eerdere voorstellingen stonden er geen acteurs op
de planken maar gewone mensen uit Stratum zelf. Die hadden gereageerd op de
oproep in de vorige Stratummer om mee
te doen. Een aantal spelers vroegen we
naar hun ervaringen.

uiteindelijk zelfs mee spelen! Het was documentair theater met verhalen over jezelf en
wat ik in dit stuk onder andere gezegd heb
is dat ik me echt thuis voel op het toneel.
Ik ben mezelf het meest op de planken. Dus

Iris: “Michele maakt documentair theater. Ze wilde onze echte verhalen horen, en
heeft ons daarvoor ook vooraf geïnterviewd.
Al die verschillende verhalen heeft zij aan
elkaar gelinkt zodat het een mooi geheel
wordt.
Toen we de teksten kregen was dat wel even
schrikken: zo van: oh jee, ik speel
écht mezelf. Ook tijdens de recepties werden de teksten nog
bewerkt, als er een grapje gemaakt werd naar aanleiding
van de tekst werd zo’n reactie
ook in het stuk verwerkt. Ook
de muziek in het stuk is gebaseerd op nummers de we zelf
hadden opgegeven.

Henk: “Het was een uitdaging maar heel
erg leuk om te doen, leuker dan ik vooraf
gedacht had. Mar ook spannend want
ik had zoiets nog nooit gedaan.
Het was een
heel bijzonder
gezelschap
wat
ook
direct
een
klik
had met elkaar.
Daar
heb ik van genoten. Mensen
die elkaar in de
korte tijd van
twee maanden
leerden kennen.
Ook al omdat
je op het toneel
verhalen vertelde uit je eigen
leven en iedereen zich daarmee bloot gaf
ontstond er snel een band.
Heel typisch omdat je een verhaal van jezelf
vertelt, wat door Michelle uiteraard op een
bepaalde manier is neergezet.
Het was heel intensief en allemaal in een
heel korte termijn gerealiseerd.

Marianne: “Ik heb wel vaker op het toneel gestaan. Niet met Michelle maar met
Maddy Kok, een docent aan de theateracademie waar Michelle is afgestudeerd.
En trouwens ook met Reem Wittenbols van
het kindertheater in Pand P. Ik heb hele-

Fotografie: Sem van Hoogstraten

maal geen theaterervaring of zo maar ik
spring wel overal in. En achteraf vond ik
deze voorstelling echt heel leuk.
Ik vond het geweldig dat ieder zo open was
over zichzelf. Allemaal heel persoonlijke
dingen op het toneel brengen dat is echt
moedig vind ik. Ook kinderen die dat ook
allemaal durven te vertellen op het toneel.
Echt heel aandoenlijk. Michelle is een beul
hoor, die laat je werken, doorgaan. En daar
hou ik van. Ik word nou 92, maar zeker weten dat ik, als het mag van Michelle de volgende voorstelling weer mee ga doen.

Lyènne:

“Theater is echt mijn ding en ik
pak iedere kans die ik krijg om daarmee iets
te doen. Ook als ik alleen maar achter de
schermen een bijdage kan leveren. Ik heb
vorig jaar meegedaan met een ander stuk
van Michelle ‘Stratum Swag’ en ik wist dat
ze dit jaar weer een stuk ging maken. Net
toen ik haar wilde mailen of ik iets zou kunnen betekenen mailde ze mij met de vraag
of ik misschien mee wilde doen en ik kon
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na de Havo wil ik echt in deze richting verder, het liefst in Londen als dat zou kunnen
maar ik ben me nog aan het oriënteren. Bijzonder aan dit stuk vond ik het groepsgevoel wat al vanaf het begin ontstond.

Noud: “Leuk en speciaal om mee te doen.
We kwamen in de krant en het is op Studio 040 geweest. Mijn moeder kwam er via
Facebook achter dat dit stuk gemaakt zou
worden en ze vroeg aan mij of ik het niet
iets voor mij zou zijn. En het leek mij leuk
dus ben ik auditie gaan doen.
Bij de auditie heb ik een stukje breakdance
laten zien en na een paar weken hoorde ik
dat ik mee mocht doen. Ik kan breakdansen en dat wilde ik wel laten zien op toneel.
Maar ik wist van te voren niet dat er zoveel
naar mensen naar zouden komen kijken. Ik
was bijna de jongste en vond het heel speciaal dat er zoveel andere mensen mee
deden die ook heel veel ouder waren.
Maar het waren allemaal hele lieve
mensen.

Grijze koppenorkest in Zorg in Stratum
Vitalis Wilgenhof
In het unieke interactieve Grijze Koppen
Orkest spelen bewoners de hoofdrol.
Samen met familie, medewerkers,
vrijwilligers en buurtbewoners, begeleiden
zij zichzelf op bijzondere instrumenten,
zoals ritme-eitjes, schellenbomen en
speciale gitaartjes.
Elke vrijdagochtend van 11 – 12
uur van september tot december
(met uitzondering van 26 oktober en 2 november) zijn de wekelijkse workshops voor het Grijze Koppen Orkest.
Deelname is voor iedereen gratis! Met
een spetterend eindconcert op zaterdagochtend 22 december sluiten we af. Het
Grijze Koppen Orkest wordt mede mogelijk
gemaakt door Cultuur Eindhoven, dr. C.J.
Vaillant Fonds, Fundatie Van den Santheu-

Dans mee in
‘‘Wat zouden we kunnen organiseren voor
ouderen uit Stratum in Pand P?’’
Theatermaker Michèle Rijzewijk van Miesen-Scène vroeg het aan de Stratum Oma’s,
dames uit de wijk, die meededen aan de
gelijknamige voorstelling in 2015.

vel Sobbe en Vrienden van Vitalis.

We zoeken nog deelnemers en
vrijwilligers uit Stratum die op de
vrijdagochtenden willen helpen
mensen voor de repetities op te halen
en terug te brengen, en gezellig mee
te repeteren.
Als je een instrument speelt, neem
mee! We maken er samen een feest
van! U bent van harte welkom!
Het antwoord: ‘‘Een ouderwetse dansmiddag, zoals vroeger. Met allerlei soorten muziek. Van Frank Sinatra tot de foxtrot. Als er
maar op gedanst kan worden.’’
Zo hebben we inmiddels een prachtige traditie in Stratum erbij want Mies-en-Scène
organiseert in samenwerking met Vitalis
Wilgenhof en Pand
P een gezellige regelmatig terugkerende
dansmiddag in het
cafè van Pand P. Het
motto is ‘Dans mee in
Pand P’.

Wandeldriedagse door Vitalis Wilgenhof

Om een indruk
te krijgen: kijk op
YouTube onder de
zoekterm: Grijze
koppenorkest.
Neem voor meer info contact op met
Froukje Kuiper:
f.kuiper@vitalisgroep.nl
of tel: 06-10240352.
De eerstvolgende dansmiddag is op zondag 25 november.
Locatie: Pand P, Leenderweg 65 Eindhoven
(het oude Plaza Futura). Deelname is
gratis!

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

Op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 september organiseert Vitalis Wilgenhof weer een avond-wandeldriedaagse. Het traject is ongeveer drie kilometer met halverwege een stop op een bijzondere plek waar een verfrissing klaar
staat. De ene keer is dat bijvoorbeeld het Stadswandelpark een
andere dag kan dat het park van Glorieux aan de Geldropseweg
zijn. Vertrek en aankomstpunt is uiteraard Vitalis Wilgenhof.

Looptherapie bij etalagebenen, Hartrevalidatie, Medische fitness,
Thuiszorg fysiotherapie, Mindfulness en Pilates training.

De lopers worden elke dag bij terugkomst ontvangen met muziek.
Op de derde (dus de laatste) dag zijn er gladiolen en is er het
traditionele ‘blarenbal’. Daarbij worden ook de medailles uitgereikt aan alle deelnemers die de drie dagen hebben meegelopen.
Veel bewoners van Wilgenhof nemen deel aan dit leuke evenement maar ook mensen uit de buurt kunnen zich aanmelden.
Zin om drie avonden achter elkaar de benen te strekken en op
deze gezellige manier eens kennis te maken met bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Wilgenhof? Meld u dan aan, alleen of met iemand anders. Een informatiebrief kan worden opgehaald bij de servicebalie van Wilgenhof, dagelijks tussen 9 en
13 uur. Die kan ook worden toegestuurd als u een mailtje stuurt
naar: e.penninx@vitalisgroep.nl.

Heezerweg 307 • 5643 KE Eindhoven
T: 040-2125333
E: info@fysiotherapieheezerweg.nl
W: www.fysiotherapieheezerweg.nl
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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 en Triumph.
Tevens in onze collectie pantalons met elastische band van Frank
Walder en Brax.

Tot 23 december: Sloggi-actie
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

Kruiden Edelstenen Aromatherapie

Geldropseweg 80

THUIS
SCHOOL
KANTOOR
HOBBY

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 115
5611 SG Eindhoven 040 211 45 90
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5611 SK

info@hetkruidenheksje.nl

Biologische groentepakketten nu ook vers
geleverd in Stratum
Twee jaar geleden vestigden de tuinders
Max en Elsa zich in Aarle Rixtel, in een
mooie oude langgevelboerderij met een
zeer vruchtbare grond.

land die goed
zijn voor de
flora en fauna.
We leveren nu
150 groenteEen ideale plek voor het jonge echtpaar met pakketten per
kleine kinderen. Allebei hebben ze een op- week maar
leiding biologisch-dynamische landbouw ge- de grond waar
volgd en boerderij en grond worden gepacht we over beschikken is voldoende om er zevan Brabants Landschap, ker 300 te leveren.”
de natuurorganisatie die nadrukke- Max: “We kweken hier ruim 50 verschillenlijk meewerkt aan de soorten groentes, dat zijn zo’n beetje alle
de vorm waarin het soorten die in Nederland geteeld kunnen
platteland in Bra- worden. ”
bant er in de toekomst uit zal zien. Elsa: “Alles is 100% gecertificeerd bioloDuurzame ontwik- gisch. Wat we niet zelf van het land kunnen
keling van de land- halen kopen we in bij collega’s uit de omgebouw met aandacht ving die net als wij biologisch telen. Onze
voor biodiversiteit en landschap zijn
belangrijk voor Brabants Landschap en Elsa
en Max pasten prima in dat plaatje.
Kijk op de uitgebriede website:
Max: “Brabants Landschap koopt vaak landbouwgrond op om er natuurgebied van te
maken maar wil een deel van die grond ook
opnieuw inzetten
voor voedselproductie.”

Elsa: “Ecologische boeren houden veel meer rekening met de manier waarop je met de natuur omgaat dan traditionele
boeren. Dat is voor Brabants Landschap
heel belangrijk: voedsel produceren op een
verantwoorde manier draagt namelijk bij
aan natuurbehoud. Wij zijn van een nieuwe
generatie tuinders en landbouwers die niet
meer tegenover de natuurbeheerders staan
maar er juist mee samenwerken. Zo onderhouden wij hagen en heggen rondom ons

www.tuinderijdeanthoniushoeve.nl

voor alle informatie.

Hier vind je ook originele
recepten voor de groenten
die je wekelijks in het pakket
aantreft. Erg handig omdat
er af en toe ook bijzondere
groenten bij zitten die voor
veel mensen een verrassing
zullen zijn.
Nieuwsgierig geworden maar nog niet
zeker of het ook iets voor jou is?
Iedereen kan een proefpakket aanvragen door gewoon een mailtje te sturen
via de website of naar:
info@tuinderijdeantoniushoeve.nl
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pakketen zijn voldoende voor minimaal vier
maaltijden, omdat wij bepalen wat er wekelijks inkomt kook je dus ook vier keer op basis
van wat je in het pakket aantreft. De overige
dagen kun je zelf nog inkopen maar er zijn
ook mensen die een hele week koken uit het
pakket. We hebben nu ook een afhaalpunt
in Stratum en nodigen mensen daar graag
uit om ook wekelijks een pakket af te nemen.
Onze pakketten zijn er in vier maten, afgestemd op een, twee, drie en vier personen.
Er zitten altijd vier maaltijdgroenten in plus,
afhankelijk van het seizoen, een extra toevoeging in de vorm van bijvoorbeeld een
kommer of tomaten. Er zit ook elke week
een bijzondere soort groente bij. Omdat je
rechtstreeks van de producent koopt is het
ook voordeliger vergeleken bij wat je meestal in een biologische winkel
betaalt.”
Max: “Wie bij ons een pakket afneemt heeft niet alleen
elke week lekker verse groente
maar draagt ook bij aan duurzaamheid omdat door onze
biologische manier van telen de voedingsstoffen in de bodem beter bewaard blijven
en de vruchtbaarheid van de grond niet
wordt uitgeput. En omdat het uit de lokale
omgeving komt in plaats van met vliegtuigen
uit het buitenland wordt ingevlogen draag je
ook daardoor bij aan een duurzamere
samenleving.

Stichting Vrouw actief vanuit Stratum
Op 1 januari 2018 opende
Stichting Vrouw haar kantoor
in Stratum. Stichting Vrouw
biedt steun aan ‘verborgen
vrouwen’. Dat zijn vrouwen die
slachtoffer zijn van huiselijk en
of eergerelateerd geweld en die
daardoor sterk geïsoleerd zijn.
De stichting biedt verschillende
vormen van ondersteuning
en hulp, variërend van een
spreekuur huiselijk geweld tot hulp bij
het zoeken naar een veilige omgeving.
De Stratummer ging eens praten met
de twee initiatiefnemers: Fatimzahra
Chahim en Lotje Janssens.

Wat is Stichting Vrouw?
Fatimzahra: “Ik ben zelf van Marokaanse
afkomst en door toeval kwam ik in contact
met zo’n verborgen vrouw. Omdat ik haar
wilde helpen heb ik met haar een heel proces bewandeld en daarbij bleek dat mij dat
goed afging en ook dat ik sterk gemotiveerd
was haar te helpen. Toen ik met een tweede
vrouw met dezelfde problemen werd geconfronteerd ben ik me echt gaan verdiepen in
deze doelgroep.”
Heb je een achtergrond in sociaal werk?
“Nee. ik kom uit het bedrijfsleven. Ik heb
gewerkt bij een bank en werk nu bij een
groot internationaal bedrijf. Ik ben hier bij
toeval toe gekomen omdat ik mensen met
deze problematiek leerde kennen. Ik spreek
de taal en wilde helpen. Daarom ben ik me
erin gaan verdiepen. Toen bleek dat er in
de randstad voor verborgen vrouwen al organisaties actief waren. Maar hier in Eindhoven nog niet. Toen kwam ik Lotje tegen.
En Lotje bleek net zo gemotiveerd als ik om
hier iets te gaan organiseren want net als ik
kent ze mensen in haar directe omgeving
die met huiselijk geweld te maken hebben
gehad. Het is dus geen probleem wat alleen
buitenlandse vrouwen treft.”
Jullie richten je dus op vrouwen die slachtoffer
zijn van huiselijk geweld.
Lotje: “Er zijn, ook hier in Eindhoven, vrouwen die anno 2018 in huis dom worden gehouden en klein worden gehouden en die
op allerlei manieren worden bedreigd en
het huis niet uitkomen. Voor slachtoffers van
huiselijk geweld bestonden natuurlijk al langer voorzieningen maar wij richten ons op
vrouwen die wel hulp willen maar het niet
(kunnen) vragen. Omdat ze praktisch het
huis niet uitkomen weten ze niet waar ze
hulp zouden moeten vragen. Ook spreken
ze veelal alleen de taal van het land van
herkomst.
Nu hebben jullie een stichting opgestart

Fatimzahra: “Ik ben de initiatiefnemer geweest, en toen ik met Lotje kennis maakte,
en we een goede klik bleken te hebben
hebben we een stichting opgericht. Wij zijn
vervolgens concrete plannen gaan maken,
gingen op zoek naar een geschikte locatie
en hebben een stichting opgericht met een
bestuur waarvan nog een paar andere dames deel uitmaken. We hebben contact gezocht met de gemeente die ons nu financieel steunt met een bescheiden subsidie voor
de kosten van onze locatie. We zijn ruim
jaar geleden begonnen met de voorbereidingen en sinds begin 2018 zitten we hier
in het bedrijfsgebouw op de hoek van de
Tongelresestraat en de Kanaaldijk. In het
uiterste hoekje van Stratum zeg maar. Een
prima plek die redelijk centraal ligt. Vrouwen uit heel Eindhoven zijn welkom en ze
kunnen hier te voet of met de bus komen.
Bovendien kun je hier ongezien komen en
gaan. Voor een stichting als de onze zou
een plek in het buurthuis echt niet mogelijk
zijn. Het bestuur bestaat nu uit zeven leden,
dames beter gezegd. Op twee na ook erva-

ringsdeskundigen, Lotje en ik kunnen samen met twee van deze
dames elke dag een spreekuur houden.
Dinsdag is het hier inloopdag. Omdat er dan markt is in het centrum
kunnen vrouwen eenvoudig na de
markt hier even binnenlopen voor
kopje koffie en een praatje. Zo bouwen we een vertrouwensband op
met vrouwen die niet zelf slachtoffer zijn maar wel mensen kennen in
hun directe omgeving. We hebben goede
contacten met WijEindhoven. Wij beschikken over de mogelijkheden om in contact
komen met onze doelgroep, en wij Eindhoven help ons net verwijzingen naar allerlei
instanties die weer verder kunnen helpen.
Hoe groot is de problematiek in Eindhoven?
Lotje: Dat weet niemand, want het probleem
is per definitie onzichtbaar. Maar weten
van organisaties in de randstad dat die
daar wel 200 tot 300 vrouwen per jaar helpen. Op basis daarvan schatten wij dat er
in Eindhoven mogelijk wel 50 vrouwen ‘verborgen’ leven. Op dit moment ondersteunen
we al een aantal vrouwen maar een andere
taak die wij ons stellen is de maatschappij
en in het bijzonder de politiek meer bewust
te maken van het feit dat deze problematiek bestaat.
Fatimzahra: “Onze vrouwen hebben vooral
last van allerlei drempels. Een Marokkaanse scheiding kost minmaal 2000 euro. Je
ziet tegenwoordig speciale bemiddelingsbureau’s als paddestoelen uit de grond
schieten. Wij hebben eigen contacten die
dat sneller en vooral veel goedkoper kunnen regelen. Want wij werken vanuit een
vertrouwensband met lotgenoten en niet
op een commerciële basis.

Stichting Vrouw is er voor verborgen vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk
geweld en ondersteunt vrouwen die dreigen slachtoffer te worden of zijn van
huiselijk geweld. Stichting vrouw biedt een luisterend oor en een veilige plek
waar vrouwen hun verhaal kwijt kunnen. Stichting Vrouw werkt samen met
vrouwen aan een zelfstandig bestaan en gaat er daarbij uit van de kracht
van vrouwen en hun vermogen om oplossingen te vinden door verschillende
soorten vormen van ondersteuning en hulp. Dat begint bij een gesprek op het
spreekuur maar kan uiteindelijk leiden tot begeleiding naar een veilige omgeving
en hulp bij een echtscheiding. Medewerkers gaan mee naar instanties, regelen
in samenwerkingen de papieren en bieden de mentale steun die nodig is in dit
proces.
Wilt u contact opnemen?
kijk dan op:
www.stichting-vrouw.nl

Kanaaldijk-Zuid 19 • 5611 VA Eindhoven • 040-2028839
Tongelresestraat 60N • 5611 VK Eindhoven • info@stichting-vrouw.nl
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Geluidoverlast door evenementen wordt ook in
Stratum als probleem ervaren
Stratummer Tammo Wuite woont al
41 jaar met veel plezier in de rustieke
Iriswijk. Maar het woongenot van
hemzelf, zijn vrouw en zijn buren wordt
de laatste jaren in toenemende mate
aangetast door ergernis over onnodige
geluidoverlast.
Tammo: “Het is iets van de laatste vijf tot tien
jaar. Het begon onopvallend zonder dat we
het echt goed door hadden. Af en toe werden we gestoord in onze slaap door bonkgeluid. Eerst dacht ik dat studenten hier in de
straat het geluid te hard aan hadden staan.
Als ik dan mijn bed uitging om te vragen of
het ook wat zachter zou kunnen, merkte ik
dat het geluid van veel verder kwam. Niet
een paar honderd meter verder maar vele kilometers verder. Met de auto kwam ik erachter dat het vanaf zwembad De IJzeren Man
afkomstig was.

Tractatie

Wij worden in Stratum meerdere keren per
jaar gratis getrakteerd op de herrie van
dance-feesten of hoe dit soort evenementen
ook genoemd mag worden. In de krant kun
je lezen dat aan de hand van de hoeveelheid illegale drugsafval kan worden vastgesteld dat de criminele producenten van
extacy-pillen overuren aan het draaien zijn
voorafgaand aan het evenementen-seizoen.
Er zit iets heel zieks in het lokale evenementenbeleid: de overheid staat toe dat de wettelijke geluidsnormen een aantal keer per jaar
mogen worden overschreden voor dance- en
vergelijkbare feesten. En diezelfde overheid
laat de belastingbetaler, die daar s’nachts in
zijn bed wakker van ligt, opdraaien voor de
kosten van milieu-overlast en criminaliteit die
met het drugsgebruik door die feesten gemoeid zijn.

Maar ik ervaar het in de eerste plaats als
een vorm van huisvredebreuk. Een vorm van
‘zinloos geweld’ of ‘zinloos lawaai’ eigenlijk.
Want het maakt niet uit of je de ramen open
laat of dicht hebt: het gebonk komt even hard
binnen. Kussen over je hoofd of in de kelder

Volbeat

Tijdens een door de gemeente georganiseerde
bijeenkomst over geluidoverlast door evenementen, eerder dit jaar,
riepen actievoerders op tot het nemen van concrete maatregelen.

Wij hebben méér dan genoeg
van de geluidsoverlast
afkomstig van
evenementen in Eindhoven

Gemeente doe er iets aan!
Hebt u in Stratum het
afgelopen jaar geluidoverlast
ervaren laat dit weten via het
emailadres:
geluidoverlast@kpnmail.nl

gaan zitten helpt niet: je wordt gedwongen
gedurende het hele evenement, dat kilometers ver plaats vindt, wakker te liggen en te
moeten luisteren naar dat ingrijpende gebonk afkomstig van een type muziek dat niet
van jouw keuze is.
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Het beste voorbeeld was
wel het concert van de metalband Volbeat op Strijp S
ongeveer een jaar geleden.
Dat leverde klachten zelfs
uit Geldrop en Nuenen op,
dus op meer dan tien kilometer afstand. Volgens de
gemeente was 115 decibel toegestaan maar door
een ‘menselijke fout’ waren het er per ongeluk
118 geworden. De kern
van het overlastprobleem
wordt gevormd door de lage
frequenties van de eentonige
bassen die zo kenmerkend
zijn voor dit soort evenementen. Omdat deze maar heel
beperkt worden gedempt op
hun tocht door de atmosfeer,
dragen ze kilometers ver en
dringen ze ongevraagd menige woning binnen.

En waar hebben we hier elk jaar in Stratum last van? Een aantal keer per jaar feesten op zwembad De IJzeren Man. Strijp S,
Stadhuisplein, Stadswandelpark en Genneper Parken. Buiten Stratum is het vooral ook
Aquabest waar veel overlast vandaan komt.

Gemeente

Er zijn twee dingen die we van de gemeente
gedaan zouden willen krijgen. Er moet met
zorg en effectief gekeken worden naar de
geluidsoverlast afkomstig van evenementen
die door mensen thuis wordt ervaren .En je
kunt je ook afvragen of zo’n feest wel tot na
twaalf uur s’nachts moet voortduren. Ik wil
nu een werkgroep gaan vormen. Eindhovenbreed liefst. Er is er al een werkgroep in de
Achtse barrier waar ik contact mee zoek. Ik
roep graag mensen uit Stratum op om mee
te denken over manieren waarop
we de gemeente kunnen beïnvloeden om deze overlast
te stoppen. Ik zou graag van
mensen uit Stratum willen weten wanneer en in welke wijk ze
zelf overlast ervaren. Meld dat
via:
geluidoverlast@kpnmail.nl. Want het zou goed zijn
als we gedetailleerd in kaart brengen waar, wanneer en hoelang
er van overlast sprake is. Een oproep dus aan alle Stratummers om
mee te werken aan zo’n overzicht. Het kan
ons helpen als we in gesprek gaan met de
gemeente.”tummers om mee te werken aan
zo’n overzicht. Het kan ons helpen als
we in gesprek gaan de gemeente.”

Nieuwe start Klavertje 4
Klavertje 4 is de naam van het
wijkontmoetingscentrum van de
Stratumse wijk Burghplan gevestigd aan
de Weissenbruchlaan. Marijke Kievit
en Marjan Leijssenaar hebben jaar de
SBOB, de Stichting Bewonersorganisatie
Burghplan nieuw leven ingeblazen.
Marijke was daarvoor al een aantal jaar
lid maar zag geleidelijk het een na het andere bestuurslid opstappen. Toen ze als enige overbleef stond ze op het punt om er
ook mee te stoppen maar gelukkig is Marjan er bij gekomen. En het twee-vrouwsbestuur hoopt er binnenkort ook een penningmeester bij te krijgen. Een formeel bestuur
is nodig omdat dat een voorwaarde is om
in aanmerking te komen voor gemeentelijke
subsidie.

Het gedeelte van de wijk Burghplan
waar Klavertje 4 zich vooral op richt is
een gemengde wijk met relatief grote
Turkse gemeenschap. Op straatniveau
levert dat weinig of geen problemen
op maar op wijkniveau zouden de contacten nog wel een extra impuls kunnen
gebruiken. SBOB heeft het initiatief genomen een avond te organiseren waarop wijkbewoners van zowel Nederlandse, Turkse en/of andere afkomst
met elkaar in gesprek gaan.

Vrijwilligers

Er zijn gelukkig genoeg vrijwilligers die activiteiten organiseren zoals Halloween, of
inloopbijeenkomsten tijdens de Kerst– en
Paasdagen. Verder is er een schilderclub,
de financiële werkplaats, kookclub en nog

Wijkontmoetingscentrum: ‘Klavertje 4’
Weissenbruchlaan 14

Nieuwe busreis op 25 juli

Zin in een
High Tea op
zondagmiddag?

Woensdag 25 juli vertrekken we
naar Scheveningen en/of Den Haag.
Natuurlijk gaan we uit van het mooie
zomerweer zoals we dat nu al een
tijdje hebben.

Het nieuwe bestuur in overleg

bezorgd. Het stimuleren van de aanloop
was een eerste speerpunten van het nieuwe bestuur om het bestaansrecht van en
de nieuwe SBOB en het pand aan te tonen. WijEindhoven en de Financiële Werkplaats makern inmiddels ook gebruik van
het pand. Verder is er ook weer ondersteuning vanuit het Wijkwerk Stratum door de
welzijnsorganisatie Lumens. Klavertje 4 is
overigens niet de enige ontmoetingslocatie
in de Burgh. Aan de andere zijde van de
Canisiuslaan ligt FAB28. Maar de SBOB
richt zich met Klavertje 4 het deel van de
wijk dat als actiegebied erkend is door
de gemeente en waar de behoeften
net even anders zijn.

Joke Dielissen
nodigt u uit op zondag 29 juli en 26
augustus. De kosten zijn € 3,50.
U kunt zich opgeven op
telefoonnummer: 06 14156069

Beheerder gezocht!

Maar mocht het weer iets minder
zijn en u wilt iets meer van Den Haag
zien... dan geven we u graag wat tips
via een folder die in de bus wordt
uitgereikt.

Wij zijn op zoek naar
iemand die ons helpt
om ons wijkgebouw te beheren en te
helpen bij kleine klusjes etc.

U kunt zich opgeven bij de Hobbyclub
op maandagmiddag tussen 14.00
-16.00 uur bij Tiny Korsten of op
donderdag- middag tussen 14.0016.00 uur bij Marjan Leijssenaar.

Iets voor u ?
Natuurlijk staat er een vergoeding
tegenover.
Dus heeft U een paar uurtjes over in
de week, aarzel niet en neem contact
met ons op: 06–23463987.

De kosten zijn voor inwoners van
Burghplan: 7,50 euro. Voor mensen
van buiten Burghplan: 10 euro.

Alle actuele info omtrent activiteiten in ‘Klavertje 4’ vindt u altijd in onze buitenkast.
Groetjes, Marijke, Monique, Tiny en Marjan

Het pand aan de Weisssenbruchlaan 44

De communicatie met de buurt gaat via een
felurige folder huis aan huis.

veel meer. Het zijn zinnige activiteiten die
vooral een de vereenzaming van wijkbewoners tegengaan. Vooral alleenstaande
vrouwen weten het pand weer te vinden
Het aantal mannen is nog in de minderheid maar ook daar wil het bestuur verandering in brengen. Nieuwe ideeën zijn een
Rikavond of een een ouderwetse filmavond.
Ook worden er weer groepsreizen per bus
georganiseerd. Dit jaar was er een busreis
naar de kerstmarkt in Maastricht. Na de zomer staan Den Haag en Scheveningen in
de planning. Men verwacht ook daarbij
weer nieuwe gezichten welkom te heten.

Communicatie

Omdat de buurtvereniging een tijdje stil
heeft gelegen moest de loop vanuit de wijk
naar het pand weer worden opgebouwd. Voor de communicatie met de buurt wordt er
daarom sinds dit jaar huis
aan huis een fleurige flyer

Foto: Ronald Otter
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Met hulp van veel vrijwillgers is het interieur
flink opgeknapt

– advertorial –

Cursus DigiD bij Digitolk en Bibliotheek
Gaat u naar uw gemeentehuis, of naar het loket van een
andere overheidsinstelling? Dan moet u in veel gevallen
uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs laten zien. Zo weet
de overheid wie u bent.

Op internet kunt u laten zien
wie u bent door in te loggen met uw DigiD. Dat staat voor
Digitale identiteit en bestaat uit een naam en een door uzelf gekozen unieke code als wachtwoord. Als u bv. digitaal aangifte
doet of u wilt via de SVB (Sociale Verzekeringsbank) uw AOW
gegevens inzien, dan hebt u een DigiD nodig.

Steeds meer overheidsorganisaties en organisaties die een overheidstaak uitvoeren zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraars
gebruiken echter ook DigiD voor de
toegang tot hun dienstverlening via
internet.
In samenwerking met de Bibliotheek
Eindhoven gaat Stichting Digitolk gezamenlijk de cursus: Werken met

de elektronische overheid geven. Deze cursus behandelt
het aanvragen en werken met DigiD en het
raadplegen van Mijn Overheid, Sociale Verzekeringsbank, Werk.nl, Gemeente
Eindhoven en Mijn Toeslagen. Deze cursus is ontwikkeld door Stichting Digisterker en wordt zowel in de
Bibliotheek Eindhoven als in
de vestigingen van Stichting
Digitolk gegeven waaronder Wijkcentrum ’t Akkertje in Stratum.
Er zijn vier bijeenkomsten van twee uur.
Stichting Digitolk Stratum Wijkcentrum ’t Akkertje,
Aanmelden via mobiel: 06-41814145 of via onze website (www.
digitolk.nl) onder het kopje: Contact/ Formulier. Vanaf 6 september: elke donderdag van 10 tot 12 uur. Cursusprijs: €18,- (inclusief het cursusboek).
Stichting Digitolk Woensel Wijkcentrum de Werf,
van der Werffstraat 14.
Aanmelden via mobiel: 06-10704573 of via onze website (www.digitolk.nl) onder het kopje: Contact/ Formulier.
Vanaf 4 september: elke dinsdag van 14 tot
16 uur. Cursusprijs: €18,- (inclusief het cursusboek).
De Bibliotheek Eindhoven, Emmasingel 22,
de Witte Dame.
Telefoon: 040 2604260 of via mail:
klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl.
4-11-18 september en op 7-14-21 november
Tijd: 10.30 – 12.30 uur.
Cursusprijs: €18,- (inclusief het cursusboek).
Aanmelden kan ook in de bibliotheek bij het punt: Regelen.

Wijkcentrum ‘t Akkertje • Heezerweg 452 • Mobiel: 06-41814145 of via www.digitolk.nl
Informatie over cursussen, kijk op: www.digitolk.nl
Bij vertrek vanaf Eindhoven Airport gratis vervoer naar het vliegveld.

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

Heeft u thuis klussen of huishoudelijke taken die u graag door een
student laat doen of samen met een
student wilt oppakken? Wilt u graag
gezelschap, een student die met u
een spelletje speelt, een wandeling
maakt of andere activiteiten bedenkt?
Voor 5 euro per keer komt een
student u helpen.

• Proﬁteer van mijn onafhankelijk advies
• Dertig jaar reiservaring
• Bescherming door ANVR en SGR
voorwaarden

Rolf Buijze • 06- 49662349

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

www.reisadviseur-rolf.nl • www.personaltouchtravel.nl
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Repair Cafe Rochusbuurt vijf jaar
Repair cafe is de naam van een
internationale organistie van
vrijwilligers die o.a. meubels, fietsen,
kleding en apparatuur repareren. In
Eindhoven zijn inmiddels zes repair
cafe’s actief waaronder twee in Stratum.
Repaircafe Stratum, elke maand in
de Rochusbuurt is bestaat inmiddels
vijf jaar. De Stratummer had niks te
repareren maar ging wel kijken in de
buurthuis de Buut in de Rochusbuurt en
sprak met de organisatie
Hoe is het repaircafe hier in de Rochusbuurt
tot stand gekomen?
Ine: Ik hoorde over Repaircafe’s op de radio. En toen wij hier in onze buurt in voormalig cafe
De
Buut
de beschikking
kregen
over
ons nieuwe
buurthuis
nam ik mij
voor daar direct ook zo’n
repaircafe te
beginnen.
Dat was de
eerste in Stratum en bijna
de eerste in
heel Eindhoven. Het had
wel wat voeten in de aarde voor we konden
beginnen maar uiteindelijk waren Clemens,
ik en wat buurtgenoten zover dat we konden
beginnen en toen is ook Charles als de eerste techneut er bij gekomen.
Weken jullie met subsidie?
Clemens: Nee helemaal niet. We zijn een
onderdeel van buurtvereniging en wat we in
het begin nodig hadden aan folders en zo
werd van daaruit geregeld. In het begin gebruikten we ons eigen gereedschap totdat
we wat spullen kregen van Stichting Gered
Gereedschap uit Geldrop en verder krijgen
vaak een kleine vergoeding van tevreden
mensen die we geholpen hebben.
Daarvoor hebben we een fooienpot waaruit
we ook weer gereedschap kunnen aanschaffen zodsat we niet steeds ons eigen gereedschap van huis mee hoeven te nemen. Nu
zijn we hier standaard met ruim zeven mensen aan de slag op zo’n zaterdagmiddag.
Het is een landelijk concept nietwaar?
We hebben vanuit de landelijke organisatie
wat support. We gebruiken het standaard
logo en ook het foldermateriaal komt daar
vandaan. En we gaan vaak naar de landelij-

vaste naai(st)er zijn we ook daarvoor nog
op zoek naar een vervanger.
Hoeveel mensen komen hier op een
zaterdagmiddag?
Gemiddeld toch wel meer dan twintig. En
tweederde van de aangeboden spullen
wordt gerepareerd. En als dat echt meer
kan heb je in ieder geval het prettige gevoel dat je het nu zonder gewetensbezwaar echt weg kunt gooien.
Waar halen jullie de onderdelen vandaan?
Charles: Kleine dingetjes zoals stekkertjes,
zekeringetjes en batterijtjes hebben we
hier op voorraad en zo voor specifieke
electronica onderdelen sturen we de mensen naar de onderdelenwinkel Brigatti in
de Hobbemastraat. En we kunnen onderdelen opzoeken op internet waarna mensen het zelf kunnen bestellen zodat ze de
volgende keer weer terug kunnen komen
met het onderdeel.

ke repaircafe-dag waar we ervaringen worden uitgewisseld.
Wanneer zijn jullie open?
Wij zijn altijd de laatste zaterdag van de
maand open. Maar er zijn inmiddels zes
repaircafes in Eindhoven en iedereen heeft
zijn eigen dag en openingstijd. Ze zij allemaal heel goed maar wij de de onze veruit de gezelligste want de Buut is gewoon
een gezellige plek om even binnen te lopen.
Mensen komen hier dan ook gewoon even
buurten als we open zijn.
Jullie moeten wel beschikken over technische
specialisten
Ine: Er zijn zes vrijwilligers met
verstand van elektronica, en
wisselende mensen voor naai–
en verstelwerk. Onze specialist
voor sieraden en klokken is er
net mee gestopt dus naast een
Er zijn twee Repaircafe’s
in Stratum:
De jarige is te vinden in Buurthuis De
Buut,
Hoefkestraat 42A.
Elke laatste zaterdag van de
maand,
van 14.00 tot 17.00 uur.
Hun Stratumse collega’s vind je in Buurthuis de Zuidwester, Cyclamenstraat 1
5644 KH Eindhoven
Elke eerste zaterdag van de
maand,
van 14.00 tot 17.00 uur.
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Het meeste is elektrisch of electronisch wat
jullie repareren.
Ja, meestal wel een draagbaar apparaat
maar er wordt ook wel eens een wasmachine of een wasdroger binnengebracht hier.
Het meest bijzondere was trouwens een zelfgemaakt buikorgeltje, wat er heel authentiek
uitzag maar waar binnenin een cassetterecorder bleek te zitten. Maar soms komt iemand hier om gewoon een knoop aan te
laten naaien.
In zo’n geval
zetten we
de knoop er
aan maar
leren
we

de persoon wel
meteen hoe je
dat de volgende keer zelf kan
doen.
Het is niet zo dat je hier iets
kunt afgeven en het later weer kunt komen
ophalen.
Nee die mensen moeten er wel bij blijven
en ze kunnen er eventueel ook nog iets van
leren.
Jullie gaan nog even door?
Ja. we plakken we er zeker nog vijf jaar aan
hier. Overigens we zitten niet alleen in de
Buut maar we bezoeken ook scholen, bijvoorbeeld als ze daar een techniekweek
organiseren, en twee keer per jaar repareren we ook ter plekke in de Wilgenhof.

Het alledaagse net een tikkie anders
Jezelf openstellen voor kwetsbare
groepen in je buurt. Dat is het idee
achter het project ‘Bijzondere buren’ in
de wijk Burghplan dat in 2016 gestart
is maar dit jaar een zichtbaar vervolg
kreeg in de buurt.
Alledaagse straatelementen zoals een
bankje, zebrapad, fietsenrek en boomsteun
kregen een bijzondere opvallende vorm. En
er kwamen pakkende teksten bij. Bedoeld
om een lastig onderwerp als ‘Bijzondere
buren’ bespreekbaar te maken. En dat is
gelukt. Zo verbeeldde een bankje dat vier
op de tien Nederlanders wel eens met
psychische problemen zit en verbeeldde een
fietsenrek met tien beugels dat negen van de
tien mensen met een psychische aandoening
gewoon zelfstandig blijven wonen.
We hebben een aantal wijkbewoners
om hun mening gevraagd. Driekwart van
de buurtbewoners vindt het nodig om
geïnformeerd te worden over de geestelijke
gezondheid in de wijk. Men wil graag meer
informatie om zo meer betrokken te zijn
bij hun buren in de wijk. Vrijwel iedereen

mensen die het
moeilijk hebben, die
moet je helpen. Gewoon een goede buur
zijn.”
“Goed dat er aandacht voor is; mensen
onderschatten het probleem.”

denkt dat meer kennis over geestelijke
gezondheid tot meer begrip in de wijk leidt.
Veel ondervraagden gaven aan dat door
onwetendheid de situatie van sommige
bewoners in de wijk wordt onderschat.
Meer kennis en gesprekken over dit
onderwerp zouden zeker kunnen helpen om
de vooroordelen tegen te gaan.

Reacties

Enkele reacties waren: “Ik ken hier wel

“Het is de mentaliteit
die zorgt voor verdraagzaamheid, maar
het moet mensen kenbaar worden gemaakt
hoe het geregeld is.”

Hulpvraag?

Waar kunt u terecht als u hulp nodig heeft?
Neem dan contact op met uw huisarts.
Waar kunt u melden als u vermoedt dat
uw buur hulp nodig heeft? U kunt een
opmerking plaatsen in de ‘Woonoverlast’
app. Er wordt dan passende hulp
gezocht voor u of uw buur.

Derde onderhoudsproject Tivoli
In april 2018 is begonnen met het
derde onderhoudsproject in Tivoli:
110 woningen in de omgeving
Giraffestraat. Het eerste blok is klaar.
Nu is het tweede blok in de Lamastraat
aan de beurt.
De reacties van de bewoners zijn positief.
Tijdens de evaluatie kreeg Woonbedrijf een
9.1. Van de woningen wordt het dak gratis
geïsoleerd en komen er nieuwe kunststof kozijnen met isolatieglas (HR++).

Dit betekent voor bewoners dat hun woning
comfortabeler wordt en dat ze kunnen besparen op energiekosten. Naast de standaardwerkzaamheden aan dak, gevels,
aanbouw keuken, ventilatie, cv-ketel en meterkast, hebben bewoners nog keuzes (met
en zonder huurverhoging). Bijzonder is dat
ook hier sommige gebruikte en gesloopte
materialen een tweede leven krijgen: bijna
alle dakramen die we plaatsen, zijn van
hergebruikt hout.
Van de boeiboorden van de aanbouaw

worden later vogelhuisjes gemaakt.
Medio 2019 moeten alle 110 woningen klaar zijn.

Materialen sloop Tivoli hergebruikt
In Tivoli zijn 50 woningen gesloopt. Zij
maken plaats voor nieuwe woningen
en appartementen. Materialen en
grondstoffen uit de sloop krijgen zoveel
mogelijk een tweede leven.
Eerst is geïnventariseerd welke onderdelen
en materialen hergebruikt kunnen worden:
voordeuren, aluminium ramen en kozijnen
worden zet Woonbedrijf in bij andere woningen. Stalen poorten krijgen een plekje
in de nieuwbouw. Sommige materialen en
grondstoffen worden gerecycled.
Geschikte dakpannen gaan naar een verwerker die er nieuwe dakpannen van
maakt. Metselwerkvan de gevels wordt ge-

bruikt als gebroken puin onder de toekomstige parkeerplaatsen. In mei was de sloop
klaar. Op deze plek komen 63 nieuwe woningen en appartementen, in eerste instantie voor de mensen uit Tivoli.
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Door te investeren in nieuwe en bestaande woningen en de wijk kunnen bewoners
langer in hun vertrouwde Tivoli blijven wonen.
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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:
Gebiedscoördinatoren:

Agnes Heck a.heck@eindhoven.nl
Gerardusplein, Kerstroosplein
Rob Woltinge r.woltinge@eindhoven.nl
Kruidenbuurt.
Stephanie Verweijmeren
s.verweijmeren@eindhoven.nl
Bloemenplein, Burghplan, Elzent-Noord,
Elzent-Zuid,
Joriskwartier,
Looiakkers,
Poeijers, Puttense Dreef, Riel, Tuindorpp
Marita Kuster
m.kuster@eindhoven.nl
Gijzenrooi, Irisbuurt, Leenderheide, Nieuwe
Erven,
Rochusbuurt,
Schuttersbosch,
Sintenbuurt, 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
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

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

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

Oplage: 15.000
Verspreiding: 12.500 exemplaren huis
aan huis, apart bezorgd door eigen
bezorgers. 2.500 exemplaren los
via winkeldisplay’s in supermarkten,
seniorencentra en vaste punten in
Stratum.
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

