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Stratum actueel

Van de redactie
Alstublieft: het tweede nummer van
de vernieuwde Stratummer.
U mag van ons nog tenminste
twee uitgaven dit jaar verwachten.
Bent u nieuwsgierig geworden wie
De Stratummer eigenlijk uitgeeft?
Daarover kunt u op pagina 16 alles
lezen. En zou u een reactie willlen
geven, zelf een bijdrage willen
leveren, of willen adverteren?
Bel of mail ons!

Renovatie Gerarduspark
Het park aan het Gerardusplein wordt gerenoveerd. De Gemeente wil daarbij rekening
houden met de functies die het park nu voor
de buurt heeft, zoals: spelen, wandelen en
ontmoeten. Het geld daarvoor was al langer
gereserveerd.

Oplage: 15.000

De vernieuwing betekent
ook dat een aantal bomen zal worden
vervangen.
Daarbij wordt gekeken naar de gezondheid en toekomstverwchting
van de bomen en
naar de mogelijkheid om de symmetrie in het
park terug te brengen. Volgens het oorspronkelijke ontwerp uit de jaren dertig van de vorige eeuw horen de twee helften van het park
elkaars spiegelbeeld te zijn. Verder zal het
gaan om het vernieuwen van de beplanting,
bankjes, prullenbakken en verlichting. De verharding van de paden zal een zandkleurige
uitstraling krijgen en de openheid van het verlaagde gazon in het centrum van het park blijft
behouden.

Verspreiding: 12.500 exemplaren huis
aan huis, separaat of samen met Groot
Eindhoven. 2.500 exemplaren los op
tien vaste punten in Stratum.

Op woensdag 23 mei hebben de omwonenden van het Gerarduspark in Stratum het
voorlopig ontwerp van het park kunnen bekij-
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In dit nummer

ken. Hoewel het
nieuwe ontwerp
op zich in de
smaak viel was
er ook ongerustheid en twijfel
over de noodzaak van het kappen van
een aantal bomen die niet
in het nieuwe ontwerp zouden passen. Woordvoerder G.M.W. Kroesen namens de omwonenden: “Er zijn een aantal mensen die zich ongerust gemaakt hebben
vandaar dat we nu als omwonenden een gezamenlijk standpunt willen innemen over de renovatie. Op zich is er niks mis met streven naar
symmetrie en het terughalen van de sfeer van
de dertiger jaren. Maar het is nu geen 1930
meer, toen stond er een hek omheen en nu
heeft het park een heel andere functie gekregen. Bovendien wil de gemeente een aantal
sfeerbepalende bomen gaan kappen en daar
hebben we grote moeite mee. Je moet proberen de symmetrie terug te brengen door bomen
terug te planten die in de loop van tientallen
jaren verdwenen zijn in plaats van bestaande
bomen te kappen of te verplaatsen. Want je
kunt het park ook kapot restaureren en dat willen we voorkomen. Ik heb er overigens
alle vertrouwen in dat we er met de gemeente wel uit zullen komen”.
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Het al weer ruim anderhalf jaar geleden
dat de ‘Huiskamer Tivoli’ haar deuren opende. Het betreft een inloophuis voor en door
buurtbewoners. Het is een plek waar vrijwilligers met een luisterend oor en kennis van
zaken mensen weten door te verwijzen.
Het project is tot stand gekomen door de goede samenwerking tussen politie, Woonbedrijf,
GGzE en stadsdeelteam Stratum. De huiskamer
wordt gerund door vrijwilligers. Sela Isiktas en
Günter Schosswald zijn de gastheren, zij worden ondersteund door Jeannette Vos en André
de Fouw van de GGzE.
‘De huiskamer’ is bedoeld om Tivoli leefbaarder te maken. Iedereen is hier welkom met vragen of problemen, maar ook voor een kopje
koffie en een praatje staat de deur open, aldus
Sela. Op een laagdrempelige manier kan op
een snelle en directe manier hulp geboden worden aan de buurtbewoners.
Dat ‘De Huiskamer Tivoli’ deze doelstelling
haalt is te danken aan de gedreven inzet van
de vrijwilligers en dat is niet onopgemerkt ge3

v.l.n.r. Sela Isiktas, Jeannette Vos en Günter
Schosswald
bleven. Op 28 februari ontvingen de vrijwilligers van de Huiskamer Tivoli een waarderingssubsidie van €1000 die door de gemeente
Eindhoven werd uitgereikt.
De vrijwilligers hebben nog volop nieuwe ideeën en naast de lunchclub (iedere dinsdagmiddag) is ook een start gemaakt met een ‘dinner
club’. Eén keer per maand gezellig met elkaar
koken en eten, waarbij een kleine vergoeding
wordt gevraagd om de inkoopkosten te dekken. De Huiskamer is te vinden op de hoek
van de Berenstraat en het Arnaudinaplein.

Sint Joris gilde vijfhonderd jaar jong
Het gildenwezen is nog altijd springlevend.
Eindhoven telt een tiental verschillende gilden waaronder natuurlijk ‘de Guld van Stroatum’, Sint Joris. En dat gilde viert dit jaar
haar 500-jarig jubileum want op 2 mei 1512
werd het opgericht. Althans volgens de oudst
bekende datum zoals die voorkwam op een
vaandel uit 1877. De oudste officiële schriftelijke vermelding is uit 1809: “Sint Joris Gilde
voorzien van eene reglement, geapprobeerd
bij Heeren Schepenen van Stratum 29e Mei
1542”. Dat zou dan dertig jaar later zijn,
maar omdat de eerste datum als de echte
wordt aangehouden is het dit jaar dik feest.
Het gilde is opgericht als Schuttersgilde, feitelijk
de burgerwacht van Stratum. Schieten doen ze
nog steeds: zowel met geweer als kruisboog.
Achter het gildegebouw aan de Boutenslaan
staan twee kruisboogbomen en een moderne
geweerschietinstallatie.
Van de 55 leden zijn er welgeteld 41 actief,
of eigenlijk 42 als we de standaardruiter meetellen. Gildelid zijn is geen vrijblijvende bezigheid, het jaarverslag vermeldt drie tot vier activiteiten per week. En alleen al de geweerschutters
zijn verplicht regelmatig aan wedstrijden deel
te nemen om de eenvoudige reden dat ze een
verplichte wapenvergunning hebben waarvoor
ze jaarlijks steeds aan de ‘18-schietdagen eis’
moeten voldoen. De vijftien kruisboogschutters hebben die verplichting niet maar zijn uit
zichzelf al actief genoeg: op de agenda voor
dit jaar staan maar liefst een zestig schietwedstrijden waar aan deelgenomen kan worden.
Geen wonder dat in de Stratumse gelederen

Opmars van het Sint Jorisgilde
echte topschutters te vinden zijn zoals Jan Huybers, een topper van Kempenland.
Los van het schieten is er natuurlijk nog het
‘trommen’ en het vendelen. Ook dat wordt serieus aangepakt, de tamboers oefenen drie keer
per week terwijl de vendelzwaaiers toch ten
minste een keer per week hun bekwaamheden
onderhouden. Ook zij nemen deel aan wedstrijden en aan demonstraties. Bij het vendelzwaaien komt het aan op het repertoire van
verschillende slagen, het zogenaamde ‘vendelgebed’, waarmee het gevecht tussen goed en
kwaad wordt uitgebeeld. Ook daarin zijn we-

Vendeliers van het Sint Jorisgilde op een plek waar ze zich thuis voelen: voor de Sint Joriskerk.
relden van verschil, zo is het Brabants vendelzwaaien anders dan het vendelen in Limburg
of in Gelderland.
Hoewel veel gilden, net als tal van verenigingen, te kampen hebben met terugloop van ledental hoor je ze bij het Sint Jorisgilde nog niet
klagen. Maar er is ook geen ledenstop dus wie
lid zou willen worden moet gewoon eens binnenlopen in het Gildehuis op een vrijdagavond
of een zondagmiddag. Wie belangstelling
heeft kan zich aanmelden, waarna zijn naam
onder het ledenbord komt te hangen. Vervolgens moet je een vijftal handtekeningen verzamelen van Gildebroeders, en word je voor de
eerstvolgende ledenvergadering uitgenodigd
waar met witte en zwarte bonen gestemd gaat
worden over het lidmaatschap. Het aspirant-lid
dat wordt aangenomen wordt na een jaar in
de maand april op de naamdag van Sint Joris
officieel in de Sint Joriskerk geïnstalleerd. Volgens de statuten hoef je je daar niet speciaal
voor te laten dopen tot Rooms-Katholiek. Met
een ‘christelijke levensinstelling’ voldoe je aan
de voorwaarden om, trouw zwerend op het
hoofdvaandel, de hoed en sjerp uitgereikt te
krijgen. Aspirant-lid kun je worden vanaf zeven
jaar, zodra je mee kunt lopen met de optocht.
Pas met achttien jaar kun je ook officieel gildebroeder worden.

ganisatie van de Kringgildedag van Kempenland. Dat is altijd al een omvangrijk gebeuren
en vond 21 jaar geleden voor het laatst in
Eindhoven plaats. Ook dit keer was het een
enorme organisatie, en namen 51 van de 52
Kempische gilden deel aan wedstrijden in alle
disciplines, schieten op geweer en kruisboog,
vendelzwaaien en trommen, bazuinblazen en
standaardrijden. Een hoogtepunt was de optocht. In totaal 145 zilveren schilden werden
uitgereikt, 52 als herinneringsschild en de rest
als te winnen prijzen.

Traditioneel

Kostuums

De hiërarchie binnen het gilde is even traditioneel als overzichtelijk: boven alles gaat de
Koning uiteraard, wie dat is wordt elke twee
jaar opnieuw bepaald door het koningsschieten. De Koning maakt automatisch deel uit van
het bestuur en daarin zitten ook in de Regerend
Deken, zeg maar de voorzitter, de Jonge Deken, een Dekenpenningmeester en een Dekenschrijver. Er is ook een Keizer mogelijk, dat is
iemand die zich drie keer achter elkaar Koning
heeft geschoten. Verder is er een Vaandrig en
een Kapitein. De Vaandrig draagt het hoofdvaandel en de Kapitein handhaaft rust en orde
als het gilde uittrekt.
Tot slot zijn er nog de Ouderlingen, degenen
die het langst lid zijn van het gilde. Zij adviseren het bestuur. Het 500-jarig jubileum is een
grote mijlpaal en het werd gevierd met de or4

Kapitein Albert Roxx en Jonge Deken Mario van
de Bogaart in hun nieuwe uniformen

Het gilde greep het jubileum ook aan om zichzelf in het nieuw te steken: alle 42 actieve leden dragen sinds 2 juni een nieuw uniform.
Tot voor kort liepen alleen de vendeliers, tamboers of bazuinblazers in uniform en de ‘zilverdragers’ allemaal in een ander rokkostuum
dus bij elkaar was het een allegaartje. Maar
vanaf het jubileum gaat iedereen in het nieuwe
gildekostuum. Verder worden alle zwaaivendels vernieuwd en krijgen de tamboers nieuwe
tromriemen. Dat is een hele aderlating, die ze
gelukkig dankzij het Prins Bernhardfonds, VSBfonds, Rabobank, Dela-fonds en diverse geweldige sponsors niet helemaal zelf hoeven
te betalen. Alles is vanaf nu gebaseerd op de
kleuren van het gildevaandel, de kostuums en
de zwaaivendels en ook de huisstijl van
de uitstekende website.

Inzweren van de huidige koning: Piet van den Heuvel
Een gilde is niet compleet zonder Standaardruiter. Deze rijdt
(zigzaggend) voor het uittrekkende gilde uit om de weg vrij
te maken. Alleen: in Stratum betreft het een amazone, een
vrouwelijke ruiter dus. Op basis van de gilde traditie kunnen
echter alleen mannen lid van het gilde worden.

Een van de belangrijkste functies bij het gilde is die van
Koning. Daarnaast kennen ook de ‘Gildevrienden’ een
Koning (of Koningin). Koning wordt degene die de (houten)
vogel definitief van de schutsboom schiet. Deze held krijgt
de zilveren koningsvogel omgehangen en wordt vervolgens
ingezworen als Koning. Daarbij brengt de Vaandrig,
namens het hele gilde, eer aan de nieuwe Koning door
het Gildevaandel drie keer boven zijn hoofd te draaien.
De nieuwe koning overhandigt bij de Patroonsviering aan
het Gilde een zilveren schild met daarop naam datum en
symbolische verwijzingen naar familienaam en beroep. Flikt
een Koning het kunstje drie keer op rij dan wordt hij Keizer.

Als De Stratummer goed is ingelicht wordt hier elke vijf jaar
opnieuw over gestemd, geheel volgens traditie met witte en
zwarte bonen, en onder verantwoordelijkheid van de Gildeknecht. Maar hoewel het Sint Jorisgilde in allerlei opzichten
zeer bij de tijd is, is de traditie in dezen zeer hardnekkig.
Bijgevolg is Standaardruiter Stefanie Boon dus geen officieel
geïnstalleerd gildelid maar freelancer. Overigens wel op en
top in gilde uniform.

Koningsvogel uit 1607

Bevestigen van de vogel aan de
schutsboom

Het huidige exemplaar

Het officiële handgeborduurde (!)
Gildevaandel

1962

1912

Twee koningen naast elkaar: Links Jan van de Sande die
Koning werd van de Gildevrienden en rechts Koning Piet
van den Heuvel van de Gildebroeders. Beiden dragen de
Zilvermantel met de koningsschilden. Het Koningsschieten
voor de gildebroeders vindt plaats in de even jaren, het
Koningsschieten voor Gildevrienden in de oneven jaren.

Op de zeer uitgebreide website

www.sintjorisgildestratum.nl is een schat aan
informatie te vinden over verleden en heden van het Sint
Jorisgilde.
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Rien van Grinsven

Interview

In deze rubriek voelen we een min of meer bekende Stratummer aan de tand. Dit keer praten we met Rien van Grinsven. De
meeste Stratummers kennen hem van de gelijknamige kantoorboekhandel. Alleen de ouderen onder hen weten ook nog dat Rien
halverwege de vorige eeuw een top-amateur was in de wielersport.
“Ik ben geboren in de Morsestraat, dus
in Woensel. Mijn vader was chauffeur/
monteur bij Toon van Daal in de Smalle
haven en daar hebben we verschillende
jaren gewoond. Totdat mijn vader midden in
de crisistijd op staande voet ontslag kreeg.
Hij was met Ome Tinus en de buurman de
geboorte van mijn jongste zusje aan gaan
geven. Dat werd natuurlijk gevierd met een
flinke borrel waarna ze de deken van de
Catharinakerk tegengekomen waren. Die
vond dat dat niet kon: een aangeschoten
vader van vier kinderen. Hij heeft ervoor
gezorgd dat mijn vader de volgende dag
zijn baan kwijt was. Zo kwamen we in
Stratum terecht. Eerst in de Wilgenroosstraat
en daarna in de Laurierstaat.
Daarna heeft mijn vader van alles gedaan.
Maar als de deken erachter kwam waar hij
werkte werd hij zo weer ontslagen. Zo ging
dat in die tijd. Uiteindelijk is hij in 1938
voor zichzelf begonnen. Hij leende van ons
Opoe twee rijksdaalders, en ging op pad.
Met de klompenfabriek in Best maakte hij
een afspraak, hij kreeg een trits klompen
mee en ging er mee de boer op. Dat werd
een succes. Intussen was mijn vader een man
die veel boeken las. Dus vroegen mensen wel
eens aan hem: “Marinus witte gij gin boek voor
mij?” Zo ging hij voor een paar centen boeken
uitlenen. En van dat geld kon hij weer nieuwe
kopen. Op een gegeven moment had hij in de
voorkamer rekken gemaakt van panlatten en
karton, en daar lagen de boeken op. De muur
naar de gang werd opengebroken en van een
schuifraam voorzien.
Het gezin verhuisde naar de slaapkamers

boven, en beneden was het vanaf toen een
particuliere bibliotheek, compleet met bakfiets
waarop ik de boeken rondbracht. Volgens mij
heb ik daarmee fietsen geleerd. Ik heb ook nog
boekbinden geleerd om de boeken helemaal
uitleen-klaar te maken.
De uitgeverij leverde ze namelijk plano en
ongebonden aan. Het waren natuurlijk niet
dezelfde boeken die je in de RK leeszaal kon
krijgen. Vanaf de kansel in de kerk werden de
mensen gewaarschuwd geen boeken bij ons te
lenen, want dat waren hele verkeerde boeken.
Hoe vaker dat gezegd werd, hoe meer
boeken er bij ons geleend werden.
Mijn broer en ik gingen heel Eindhoven door
tot Woensel en Strijp toe. En later ook Aalst
en Waalre, daar zaten natuurlijk hele goeie
klanten, ingenieurs van Philips bijvoorbeeld.
Allemaal met de bakfiets met daarop:
‘Bibliotheek Van Grinsven’. En zo is dat
begonnen, en dat de hele oorlog door. Vijf
centen en later een dubbeltje om een boek te
lenen. Op een gegeven moment werd er een
bestelwagen aangeschaft, een DKW. Daarin
reden we met z’n tweeën heel Eindhoven rond
en zelfs tot Valkenswaard. In 1957 gingen we
met de bibliotheek naar de Korianderstraat.
Het winkelcentrum was toen net klaar. De helft
van de winkel was bibliotheek, de andere
helft was kantoorboekhandel en die zit daar
nu nog.
1957 was ook het laatste jaar dat ik
wielrenner was. Want daarmee ben ik
6

begonnen in 1949. Ik heb mijn eerste fiets
gekocht van Hans Dekkers. Die woonde
toen in Tongelre en was al eens kampioen
van Nederland geweest Er waren hier in
de omgeving toen veel wielrenners. Alleen
in Stratum waren er al een man of vier, vijf
die in de wielersport zaten. Mijn eerste
wedstrijd heb ik in Den Bosch gereden op
de Veemarkt. Daar ben ik het laatste rondje
afgestapt. Ik had ‘s maandags een fiets
gekocht en de zondag daarop begon ik al
te koersen. Mijn tweede wedstrijd was in
Mierlo, daar heb ik continu voorin gezeten,
maar bij de sprint heb ik mij af laten zakken
want dat gewriemel bij elkaar zag ik echt
niet zitten. Mijn derde wedstrijd reed ik in
Geldrop en die won ik. Dat was de eerste
keer dat ik een wedstrijd won! En ja, wat
won je dan? Een koek of een stel pedalen.
In de ronde van Eersel zat ik in de sprint
met Piet van Erk uit Veldhoven, wij waren
beiden rappe sprinters, maar toen kwam
er iemand tussen ons in zodat ik viel en
helemaal open lag. In een wedstrijd om
zo’n stel klotige pedalen. De dokter kon
met een tandenborstel het fijne grind uit
mijn lijf halen. Maar de zondag daarop zat
ik natuurlijk toch weer op de fiets. Uiteindelijk
ging ik van de nieuwelingen over naar de
amateurs. In mijn tweede wedstrijd als amateur
ben ik meteen tweede geworden in de ronde
van Valkenswaard.
Als amateur reed je ook in het buitenland.
Zo heb ik vier keer de ronde van Luxemburg
gereden. Dat waren meerdaagse koersen
van vijf of zes dagen en dan reed je ook in
een ploeg natuurlijk. Rens de Vries was onze

ploegleider, die kwam uit Geleen, daar
had hij een taxibedrijf. Wielrennen was zijn
hobby. Hij haalde ons op uit Eindhoven met
zo’n grote taxi met een enorm rek met fietsen
daar achterop. Om de beurt moest een van de
renners 50 km of 100 km fietsen, want die auto
zat ramvol met spullen. Daar konden we niet
allemaal tegelijk in mee. Het ging in etappes
naar Luxemburg. Er werd steeds gewacht tot
iedereen weer bij mekaar was. In 1956 heb
ik die ronde uiteindelijk ook gewonnen. En dat
was een goed jaar voor mij want de zondag
na Luxemburg won ik in Born en heb ik nog
succes gehad in wedstrijden in België.
Dat deed ik als ‘onafhankelijke’ voor de ploeg
van EROBA-ECHT. Als ‘onafhankelijke’ zat je
in een tussenklasse, daarin mocht je zowel bij
de amateurrenners als bij de beroeps rijden.
Voor die ploeg mocht ik zelfs meedoen aan
de ‘Dauphiné Libre’, de voorwedstrijd van
de Tour de France. Daar heb ik de eerste
wedstrijd keurig gefinisht in het peloton tussen
die knoepers van beroepsrenners. De tweede
dag ook, daarna kwam een dag dat ik de
ravitaillering miste, waardoor ik na het peloton
binnenkwam. Toen, na de rustdag, kwam
de soigneur mij om half zes wakker maken:
‘Rien het is vandaag jouw weer, het is nou al
bloedheet’. En inderdaad: ik kwam samen met
een man of twintig op kop te zitten en de een
na de ander viel af. Ik bleef alleen over met
twee Fransen en twee Belgen van mijn ploeg

22 april 1953, 2e halve etappe vertrek Bonnevoie-Hamm, Ronde van Luxemburg,
uiterst rechts: Rien van Grinsven
en werd ik uiteindelijk derde. En ik stond ook
meteen derde in het algemeen klassement.
Na afloop op de massagetafel zeiden ze
tegen mij: “Gij het nie veel gepakt hè?” Ik zeg:
“hoezo?” “Nou de kleine bidon, als ge die
gepakt had hadde beslist gewonnen”.
Wat blijkt: wij hadden achter op ons renners
shirt twee zakken zitten waar eten en drinken
in gingen. Tussen die twee zakken zat nog een
stukje waar een klein aluminium flesje in paste..
het ‘kleine bidonneke’. Ik zeg: “Nou die zit nog
in mijn shirt dan, want als ik zo moet winnen ga

ik vandaag nog naar huis toe!” Daarop kreeg
ik te horen dat ik voor die ploeg nooit meer
in aanmerking zou komen voor internationale
wedstrijden. Een dag later was het heel
slecht weer en kwam ik ook nog eens ten val
waardoor ik het aan mijn knie gekregen heb.
Dus na die wedstrijd was voor mij het fietsen
ook wel bekeken.
Ik heb nog wel een paar wedstrijden gereden
maar moest toch steeds weer uitvallen
vanwege die knie. Dus ben ik gestopt
met wielrennen.”

– advertorial –

Acht jaar Paviljoen Genneper Parken
In het bekende stadsnatuurgebied
Genneper Parken ligt ‘Paviljoen
Genneper Parken’. Het ondernemersechtpaar Hoving-de Goei exploiteert het nu acht jaar en maakte
het tot een heerlijk rustpunt met een
meer dan uitstekende horecaservice.

voor een
bedrijfsfeest, bruiloft, een uitgebreide
familiedag, een kinderfeestje of een
complete receptie. En ook hier geldt
weer: de kinderen vermaken zichzelf.”

Als bezoeker kunt u zich heerlijk ontspannen
op het terras met uitzicht op de zorgvuldig
aangelegde tuin met midgetgolfbaan, of
binnen in het verrassend modern-rustieke
interieur. Intussen hebt u geen omkijken
naar uw kinderen, want die kunnen zichzelf
urenlang vermaken.
Eigenaresse Yvonne de Goei: “Toen
we in 2004 hier begonnen zag het
er niet uit. Een totaal verwaarloosde
tuin, de geblakerde resten van een
flinke brand, je kunt wel zeggen dat
we alles weer van de grond af hebben
opgebouwd. Los van het paviljoen zelf
hebben we elke vierkante meter van de tuin
opnieuw aangelegd met nieuwe aanplant,
zijn de golfbanen vernieuwd, en is er een
kinderspeelplek met trampoline en mega

zandbak gekomen. Alle generaties kunnen
hier nu samen terecht. Je ziet in de weekeinden
vaak bevriende families met kinderen hier
afspreken, de kinderen vermaken zichzelf op
de veilige omheinde speelplek en hun ouders
hebben daardoor gewoon tijd voor elkaar.”
Maar dat zijn niet de enige bezoekers toch?
“Nee zeker niet, want vooral voor lekker eten
en drinken ben je bij ons aan het goede adres.
Ons paviljoen is van binnen helemaal bij de
tijd gebracht met een volwaardige keuken
die, onder leiding van onze creatieve chefkok Andries Kropff, in staat is om groepen tot
wel 300 personen te voorzien van een lunch
of hoofdmenu op verrassend hoogwaardig
culinair niveau.
Vandaar dat men graag bij ons reserveert

Antoon Coolenlaan 2A 5644 RX Eindhoven T: 040-252 46 32

“Je kunt wel zeggen dat we er, samen met
onze ruim dertig medewerkers hard voor
hebben moeten knokken. We hebben ons ook
aan de gemeente echt eerst moeten bewijzen.
Maar nu hebben we voldoende vertrouwen
gekregen om deze plek in erfpacht te mogen
nemen zodat we alweer aan het nadenken
zijn over een volgende fase.
Intussen heeft het Paviljoen de uitdaging
aangenomen om de catering te verzorgen
van een compleet evenement zoals het NK
Gamen op de IJsbaan en verder krijgen we
regelmatig aanvragen vanuit de High Tech
Campus.
Maar de kern van alles blijven de activiteiten
op het terrein zelf”

E: info@paviljoengenneperparken.nl

W: www. paviljoengenneperparken.nl
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Dat is allemaal niet zo maar vanzelf
gekomen?

Bloemenbuurt zuid komt tot bloei
Meer dan twaalf jaar geleden
heeft de gemeenteraad twaalf
buurten in de stad aangewezen die
dringend aan vernieuwing toe waren. Dat waren vooral buurten met
leefbaarheidsproblemen, vaak veroorzaakt doordat de woningen weinig variatie kenden. De Bloemenbuurt
zuid was zo’n buurt. Gebouwd in 1920 en
1921 met 300 ‘arbeiderswoningen’ was het
een buurt die zich duidelijk onderscheidde
van de rest van wijk rondom het Gerardusplein waar de huizen een ‘chiquere’ sfeer
uitstralen.
Besloten is daarom niet alleen tot het
vernieuwen van de woningvoorraad, maar
ook tot het verbeteren van de openbare
ruimte door meer lucht, licht en ruimte terug te
brengen in het straatbeeld. Zo zou de buurt
beter kunnen aansluiten bij de rest van de wijk.
Om de betrokkenheid en sociale samenhang
te bevorderen wil woningcorporatie Domein
de huidige en toekomstige bewoners zoveel
mogelijk invloed geven op de vernieuwing van
hun eigen buurt en ook op het ontwerp van hun
toekomstige woningen.

Masterplan

De eerste stap is natuurlijk op te schrijven hoe
het moet gaan worden. Dat gebeurde door
het opstellen van een zogenaamd ‘Masterplan
Bloemenbuurt zuid’. Zo’n masterplan maken is
een intensief proces van samenwerking door
de woningcorporatie, gemeente en bewoners.
In de zomer van 2003 is een begin gemaakt
toen huurders, bewoners van de aangrenzende gebieden en professionals met elkaar in gesprek gingen. Dat leverde een bonte en inspirerende verzameling aan wensbeelden op. Ook
werden alle huurders individueel thuis bezocht.
Zo ontstond een beeld van de woonsituatie
van de huurders en van hun wensen voor de
toekomst. In het voorjaar van 2004 werd in
werkbijeenkomsten met groepen bewoners een
‘schetsboek Bloemenbuurt zuid’ gemaakt.
Daardoor werd meer grip gekregen op de
karakteristieke sfeer van de buurt en de
aanknopingspunten voor de vernieuwing.
Onder leiding van stedenbouwkundige
Andries Geerse werd daarnaast gezamenlijk gestudeerd op een ruimtelijke
ontwikkelingsvisie voor de Bloemenbuurt zuid. Intussen werd door Domein met de huurders overlegd over
het Sociaal Plan, dat in juli 2004
werd ondertekend.

Variatie

Eerste doelstelling voor de nieuwe wijk
is een grotere variatie aan woningen, en
wel grondgebonden woningen met tuinen
in gesloten bouwblokken. Het straatbeeld
moet een uitnodigend karakter krijgen door
groene lanen. De robuuste blokstructuur van
Bloemenbuurt zuid, met haar gunstige oost/
west-oriëntatie op de zon, blijft behouden
Maar de oriëntatie op de rest van de wijk is
ook belangrijk. Daarom is de buurt uiteindelijk
een tikje ‘gekanteld’ zodat het nu naadloos
op de rest van de Gerarduswijk aansluit.
Het bebouwingsbeeld is geïnspireerd op de
Eindhovense woningbouw uit de jaren twintig
van de vorige eeuw. Spelen en ontmoeten op
straat wordt –weer– de norm en de beoogde
groene lanen bieden daar royaal de ruimte voor.
Bij de verkeerscirculatie staan in het masterplan
de principes van Duurzaam Veilig’ voorop.
Snelheidsverlagende maatregelen maken
de straten veiliger voor wandelaars, fietsers
en spelende kinderen. Voldoende en veilige
parkeergelegenheid spreekt vanzelf, maar mag
niet ten koste gaan van de verblijfskwaliteit op
straat. Daarom is uitgegaan van uiteenlopende
parkeeroplossingen: parkeren op straat op
de brede en lommerrijke lanen en verder
op de binnenterreinen van de bouwblokken
en in (half)verdiepte parkeerkelders bij de
appartementen. De gemiddelde bouwhoogte
van de nieuwe Bloemenbuurt zuid sluit aan op
de bouwhoogte van de bestaande omgeving;
‘Stratums Peil’ zoals dat is genoemd.
Besloten is de sloop
en
vernieuwing
in drie fasen te
laten verlopen. In

Iedereen die dat wilde, kon in de
nieuwe buurt terugkeren. Uiteindelijk is in 2005 het definitieve masterplan verschenen waarmee een eind
kwam aan de eerste fase van intensief overleg en brainstormen.
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2007 is een begin gemaakt met bijeenkomsten
van de beoogde bewoners van het eerste
bouwblok. Het samen ontwerpen van de
nieuwe woningen kon van start gaan.

Domijnhuis

Dat gebeurde onder de naam ‘Domijnhuis’,
een vorm van zogenaamd ‘Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap’. In kleine groepjes gaan
bewoners met elkaar aan de slag om een
woningplattegrond te tekenen en in te vullen.
Hoe deel je een huis in? Waar gebruik je
kamers voor? Hoeveel ruimte heb je eigenlijk
nodig? Enzovoort. Als onderdeel binnen zo’n
proces krijgen de bewoners presentaties te zien
van verschillende architectenbureaus en kunnen
ze zelf de keuze van de architect maken. De
32 huurders van Blok L vormen samen de
vereniging ‘de Passiebloem’ compleet met een
gekozen bestuur. Een select groepje van 24
kopers is hun daar in voorgegaan: De huizen
van Blok G van ontwikkelvereniging Madelief
waren de eerste nieuwe woningen in de wijk en
vormden daarmee dus meteen het visitekaartje
van het vernieuwingsproject.
Vrij snel daarna zijn ook andere verenigingen
aan de slag gegaan allemaal met een
fraaie bloemennaam. Aan de Varenstraat liet
Domein een maquettewerkplaats inrichten.
In deze werkplaats kunnen leden van de
ontwikkelverenigingen schaalmodellen van hun
toekomstige woning maken van piepschuim en
andere materialen.
Tegelijk met de ontwikkelverenigingen is er
ook een koepelvereniging opgericht. De
koepel staat voor de bewonersbelangen

die verder gaan dan het blok: de openbare
ruimte en bijvoorbeeld afspraken rond het
beeldkwaliteitplan die op de hele buurt
betrekking hebben. De ontwikkelverenigingen
vaardigen mensen af in het bestuur van de
koepelvereniging. Daarmee zijn de bewoners
van de Bloemenbuurt zuid de eerste bewoners
van Eindhoven die een grote zeggenschap
gekregen hebben over de vraag hoe de
openbare ruimte in hun eigen wijk er uit zou
komen zien.

Startsein

Op 1 april 2008 is het startsein gegeven om
het eerste blok woningen daadwerkelijk te
slopen. Twee maanden later heeft de gemeente
officieel het beeldkwaliteitplan vastgesteld
en is gekeken naar het bestemmingsplan. De
belangrijkste verandering daarin is het vervallen
van de aansluiting van de parallelweg van de
Leostraat op de rondweg. Aan die kant van
de wijk worden de woningen op een talud
van anderhalve meter gebouwd. Voornaamste
voordeel daarvan: minder geluidsoverlast van
de rondweg zelf.
In het najaar van 2008 werd duidelijk dat
de wijkvernieuwing in de Bloemenbuurt zuid
door een financieel tekort vertraging zou
gaan oplopen. Ook bleek soms hoe lastig
en complex collectief opdrachtgeverschap
is en hoeveel tijd er voor de deelnemers in
gaat zitten. Bewoners waren er niet altijd op
voorbereid dat het voorlopig ontwerp van een
huis in de praktijk niet in één keer

leidt tot een goedkeuring. Uiteindelijk zag men
kans te besparen op de kosten door efficiëntere
ontwerpen, door extra opbrengsten te generen
door grotere woningen te bouwen en ook
niet méér huurwoningen dan er nodig zijn
voor de mensen die zouden terugkeren in de
wijk. Vervolgens werden er nieuwe afspraken
gemaakt voor het vervolgproces en konden
er uiteindelijk nieuwe budgetten worden
afgegeven voor de ontwikkelverenigingen.

Lessen eerste fase

Naar mate de eerste fase vorderde, kwamen
zaken naar voren die in de tweede fase om
een andere aanpak vroegen. Toewijzen
op woonduur lijkt eerlijk, maar is dat in
de praktijk niet altijd. Senioren met een
lange woonduur kwamen daardoor vaak
in de grote woningen terecht, terwijl voor
gezinnen met kinderen de kleinere woningen
overbleven. Ook bleek de communicatie
tussen de verschillende partijen niet optimaal.
De statuten van de ontwikkelverenigingen
werden aangepast, vooraf werd er eerst een
samenwerkingsovereenkomst getekend tussen
Domein en de ontwikkelverenigingen. Verder

Piet van Schooten is de buurtbrigadier
van de Bloemenbuurt, maar zijn werkgebied omvat het hele gebied tussen de Aalsterweg, de Leenderweg en de FloralaanWest.

Bent u de hele dag Buurtbrigadier?
“Voor tachtig procent van de tijd ben ik echt
Buurtbrigadier en de resterende tijd is aan
de baas en kan uit andere werkzaamheden
bestaan, bijvoorbeeld het bemensen van de
aangiftebalie, voetbaldienst of directe hulpverlening bij spoedgevallen.”
Veel werk in uw wijk nu?
“Ja, omdat de wijk zelf gevarieerd is, is er
nooit gebrek aan werk. Jeugd vraagt een
deel van mijn aandacht, er spelen enkele
huiselijk geweldzaken die mijn aandacht
vergen.
In het deel met particuliere woningen heeft

Geïnteresseerden in zo’n woning kunnen zich
bij Domein melden. Voor aspirant-kopers geldt:
hoe eerder zij instappen, hoe meer invloed
ze hebben op de keuzes die nu nog gemaakt
moeten worden. Later dit jaar zal een besluit
genomen worden over de andere blokken in
fase 3. Ook dat worden koopwoningen.
De definitieve afronding van het hele
project Bloemenbuurt zuid zal naar
verwachting eind 2015 plaats vinden.

Nog iets wat u de Stratummers wil laten weten?

Hoe begint u uw dag?
“Mijn dag begint meestal met bijlezen, mailtjes wegwerken en de noodzakelijke telefoontjes plegen en dan de wijk in uiteraard.“

is na de eerste fase voor de bewoners veel
duidelijker geworden wat wel kan en wat
niet kan binnen de beschikbare budgetten.
Inmiddels is de vaart er in gekomen: op vrijdag
24 september 2010 ging de bouw van start
voor de ontwikkelverenigingen Passiebloem en
Duizendschoon. Hoewel ontwikkelvereniging
Lotus anderhalf jaar later dan Passiebloem en
Duizendschoon is gestart, zijn de woningen
gelijktijdig met de woningen van de eerste
fase eind 2011 opgeleverd. Dat betekent dat
de bouw van Lotus maar liefst in minder dan
een jaar tijd helemaal gerealiseerd is. Dat
kwam omdat de Lotusleden kozen voor een
bouwmethode die van tevoren al in detail was
uitgewerkt. Zodra het ontwerp deﬁnitief was,
kon het snel met de bouw begonnen worden.
In maart 2012 gold dat voor het meest
recente blok Jasmijn: de ontwikkeling van 11
koopwoningen en één patiowoning. In het
najaar wordt begonnen worden met de bouw
van blok Iris, het laatste blok waarin Domein
huurwoningen realiseert. In dit blok komen
daarnaast ook 25 koopwoningen.

de gemeente haar handen vol aan onderverhuur en dat legt extra druk op de wijk. Ik
help als buurtbrigadier door informatie aan
andere gemeentelijke instanties door te spelen. De sloop in Bloemenbuurt zuid geeft natuurlijk extra werk. Als woningen zijn overgedragen aan de sloper is het een verboden
gebied waar je figuren aantreft zoals zwervers die een slaapplekje zoeken, maar helaas ook mensen die zich schuldig maken
aan brandstichtingen en diefstallen van materialen.
Ook is zo’n sloopwijk een ideaal oefen– en
trainingsgebied voor allerlei instanties. Variërend van de politie zelf, de brandweer tot
zelfs het leger. Vrij recent werd iedereen nog
opgeschrikt door een luide knal: bleek dat
het leger aan het oefenen was.”
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In Stratum hebben we de laatste tijd veel last
gehad van woninginbraken maar gelukkig
kunnen we melden dat het aantal ongeveer
gehalveerd is ten opzichte van eerder dit
jaar. Er is een aantal verdachten aangehouden en andere lieden hebben we nadrukkelijk in de gaten gehouden.
Overigens kunnen mensen er zelf ook wat
aan doen. Je hoeft van je huis geen fort te
maken, maar zorg wel dat bijvoorbeeld de
deur altijd op het nachtslot zit.
Vooral in studentenpanden is men daar nog
erg slordig mee. Inbrekers duwen met een
heel simpel plastic plaatje de dagschoot terug en staan zo binnen.
Waren er recent niet ook nogal wat overvallen in Stratum?
Klopt. Ook daarvoor hebben we iemand
kunnen arresteren. Het onderzoek loopt nog
er is dus nog niemand veroordeeld en er lopen ook nog andere onderzoeken. Voor ons
is het een constant proces wat voortdurend
onze aandacht blijft vragen maar we hopen
dat ook de recente piek in overvallen hier in
Stratum weer achter de rug is..

Bloemenbuurt zuid: bouwen aan een nieuwe buurt
Bloemenbuurt zuid is een buurt die volop in
verandering is. Logisch dat De Stratummer
nieuwsgierig was naar de vereniging van
buurtvertegenwoordigers. Wij spraken met
Cees Horsten, Marion der Kinderen en Els
Sol. Zij zijn lid zijn van de ‘Koepelvereniging’. De meeste buurten hebben maar één
buurtvereniging maar Bloemenbuurt zuid
heeft er wel zes of zeven. Tien jaar geleden
was er alleen ‘Buurtcomité Bloemenbuurt
zuid’. Toen de sloop en nieuwbouw zich
aandienden werd er een klankbordgroep
opgericht zodat iedereen kon reageren op
de eerste plannen. Cees en Els besloten de
signalen die ze daar oppikten te gaan bespreken met het buurtcomité en werden vervolgens meteen lid. Los daarvan kwamen
er ontwikkelverenigingen per huizenblok.
Want de bewoners ontwerpen en bouwen
elk blok gezamenlijk. Omdat er ook zaken
zijn die het woonblok overstijgen, bijvoorbeeld verkeer of de inrichting van de openbare ruimte, was er behoefte aan een ‘koepelvereniging’ en dat werd de nieuwe rol
van het buurtcomité.
“Onze koepelvereniging bestaat uit een vijftiental mensen. Er waren in de loop van de jaren
natuurlijk wel wat wisselingen. Bijzonder gemist
wordt de trekster van het eerste uur Guusje van
Boxtel, die overleden is. Zij heeft vanaf het allereerste begin een belangrijke rol gespeeld en iedereen min of meer rijp gemaakt voor de nieuwe Bloemenbuurt zuid. Intussen is ook Jeanne
Bell is overleden, Mieke van Lippen is verhuisd
naar Valkenswaard en ook Wies Becks van Pabloz, de vereniging van eigenaar bewoners is
inmiddels weg. Dat waren allemaal leden van
de harde kern maar gelukkig is ondanks hun
vertrek de koepelvereniging springlevend.
Twee keer per jaar hebben we een algemene
ledenvergadering. Daar is iedereen uit de buurt
welkom maar natuurlijk zie je dan vooral de leden van de ontwikkelingsverenigingen die zelf
volop in het proces bezig zijn. Het zijn altijd
constructieve vergaderingen waarin, op basis
van argumenten, alles bespreekbaar is. Opvallend is dat we nog nooit een besluit hebben
hoeven nemen door een hoofdelijke stemming,
we kwamen er altijd in gezamenlijkheid uit.”

Gemêleerd

“De Bloemenbuurt was van oudsher een heel
gemêleerde wijk, er woonden bijvoorbeeld
mensen met veel verschillende nationaliteiten.
Het was geen echte achterstandsbuurt, maar
dreigde wel die kant op te gaan. Achteraf gezien is men eigenlijk precies op tijd begonnen,
al waren we daar tien jaar geleden niet op
voorhand van overtuigd. Eerst hebben we samen met Domein een onderzoek laten doen
naar de kwaliteit van de woningen. Van de
306 woningen waren er 58 die nog bij de
tijd gebracht konden worden maar de rest was

Van links naar rechts: Cees Horsten, Els Sol en Marion der Kinderen
feitelijk te klein en te slecht om er geld in te investeren. De uitslag van dat onderzoek maakte
natuurlijk niet iedereen blij. Sommige mensen
hadden net voor vele tienduizenden guldens
hun huis opgeknapt toen ze te horen kregen
dat het plat moest.

Dak

Toen dat duidelijk werd, zijn we mee gaan
denken over de vraag hoe het er dan globaal
uit zou moeten gaan zien. We besloten in die
fase al dat we de hele wijk meer wilden richten
op de aslijn richting de kerk. Veel oude straten,
zoals de Varenstraat bijvoorbeeld, liggen bijna
op dezelfde plek maar net een paar graden
gedraaid. Vervolgens werd aan de mensen gevraagd: hoe moet het er uit gaan zien? Daar
kwam uit: we willen het oude gevoel weer terug hebben in onze wijk, de saamhorigheid
én we willen weer huizen met een dak. Dat
bleek wel bij de eerste planschets: daarin waren bijzonder mooie kubussen getekend maar
de mensen zeiden: mooi hoor, maar niet hier,
wij willen een huis met een dak.
Die kubussen waren wel slim bedacht want
daarmee kon je in plaats van de bestaande
306 woningen er 328 terugbouwen. Maar dat
lukt nu ook, doordat er voor een deel gestapelde bouw plaatsvindt. Wat trouwens ook ruimte
bleek te kosten waren de parkeernormen van
de gemeente. Die schreven voor dat er op eigen terrein geparkeerd moet worden. Op zich
prima, maar het ging uiteindelijk wel ten koste van de ruimte die overbleef voor de tuinen.
Toen de eerste kaders duidelijk waren konden
we verder gaan invullen. Qua beeld dachten
we aan de huizen die je rond het Gerardusplein ziet, dat werd onze referentie, mooie huizen met brede goten.
De fase die toen volgde was er een waarin
Domein veel gedaan heeft met allerlei buurt10

bijeenkomsten waarin ideeën op tafel kwamen
en waarop de mensen konden inhaken. Zo is
er zelfs een film gemaakt van de bewoners
waarin zij zich konden uitspreken over hoe het
leven in de buurt altijd geweest was en wat ze
weer terug wilden krijgen in de nieuwe buurt.
Dat werden allemaal uitgangspunten van waaruit we uiteindelijk plannen zijn gaan maken en
aan het bouwen zijn gegaan. Grote uitdaging
was om de buurt bij elkaar te houden want
door de sloop moesten mensen natuurlijk hun
huis uit en gingen soms ook naar een tijdelijke
woning ver buiten de buurt.

Activiteiten

Door veel activiteiten te organiseren konden we
de onderlinge band in stand houden en bleven
de mensen naar de buurt komen terwijl die al
voor een deel gesloopt was en er voor hen
nog geen nieuwe woning klaar was. De eerste sloop is nu zo’n vier jaar geleden begonnen en dit jaar gaat de laatste woning tegen
de vlakte. Maar we weten dat straks toch zo’n
62 procent van de oorspronkelijke bewoners
weer terug komt. Als je dan bedenkt dat de
helft van de bewoners ouder was dan 58 jaar
en het hele proces tien jaar gaat duren, dan
snap je dat je ook rekening moet houden met
mensen die straks aan een aangepaste woning toe zijn. Maar los daarvan zijn de senioren sowieso voor ons een speciale doelgroep.
We hebben als koepelvereniging een keer in
de maand een speciale seniorenochtend waar
ze met alle vragen terecht kunnen. Elke laatste
woensdag van maand komen ze hier in ons
buurthuis ‘De Klimop’ koffie drinken, dat doen
we nu al drie jaar.

Woonduur

De bewoners konden aangeven in welke straat
ze graag wilden wonen, en werden daardoor
in een blok ingedeeld. De inzet is geweest: de
woonwensen bepalen de keuze van het type

De Buurtvereniging
woning en de woonduur bepaalt wie het eerst
mag kiezen. Het is niet van een leien dakje gegaan. Op een bepaald moment komen steeds
meer kaders vast te staan en ga je aan het tekenen en ontwerpen. Onder begeleiding van
de architect en een bewonersbegeleider. Aanvankelijk konden we doen en laten wat we wilden. Op basis van een bepaald bedrag mocht
men per blok gaan ontwerpen. Wat van dat
bedrag overbleef kon voor extra opties in de
huizen zelf gebruikt worden. Ergens in dat proces is het ook een keer mis gegaan: wat bedacht en ontworpen werd bleek niet te passen
in het beschikbare budget. Kennelijk waren de
randvoorwaarden toch iets te ruim genomen.
Uiteindelijk heeft iedereen daarvan geleerd:
door een beetje creatief om te springen met
bijvoorbeeld de beukmaat, dus de breedte van
de woning, konden we soms in een blok twee
woningen extra creëren en daarmee binnen
het budget blijven. Ander voorbeeld: de goten,
door die iets anders te ontwerpen, iets anders
op te hangen kon je meteen flink geld besparen. Het gaat namelijk wel om drie en halve
kilometer goot.
Maar er waren natuurlijk ook kostenoverschrijdingen binnen het proces zelf; de begeleiding

en alles wat voor zo’n proces van Collectief
Particuler Opdrachtgeverschap (CPO) nodig is.
Ook daarin hebben we gedetailleerd inzage
gekregen, zodat we ook daarbij konden blijven meedenken. Gelukkig hebben we het voor
elkaar gekregen dat iedereen die een vast contract had in de oude Bloemenbuurt in ieder geval zeker is van een nieuwe huurwoning.

Koopwoningen

Het eerste blok was Madelief, en dat was
een blok van koopwoningen. Een aantal kopers kwam uit de oude buurt, maar de meesten niet. Dus dat was wel even aftasten in het
begin. Het waren overwegend vrij jonge mensen die natuurlijk van de oude Bloemenbuurters
moesten accepteren dat ze welkom waren in
… ‘hun Bloemenbuurt’. Maar dat is het typisch
voor zo’n proces van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, het is verschrikkelijk leuk je
eigen huis en je eigen buurt te ontwerpen. En
voor iedereen geldt: het kost ongelooflijk veel
tijd. En alleen al daardoor kwamen de nieuwe
Bloemenbuurters en de oude al snel tot elkaar.
Van het parkeren op de eigen achterterreinen
wilden we daar ook iets meer maken. Niet gewoon een parkeerplaats maar een plek waar
ook geleefd kan worden. Elke ontwikkelvereni-

ging heeft zich gebogen over de vraag hoe
het achterterrein er uit moest gaan zien. De Passiebloem heeft er een leuk binnentuintje van gemaakt met bankjes. Lotus heeft er metalen bomen in geplaatst, feitelijk frames waar groene
klimplanten tegen aangroeien. En ook het blok
Iris gaat een tuin met een heel eigen uitstraling
krijgen.
We zijn nu halverwege het hele proces: Madelief, Passiebloem Lotus en Duizendschoon,
totaal 170 woningen zijn klaar. Jasmijn is net
begonnen. Iris wordt straks het eerste blok van
fase drie en tevens het laatste blok waar huurwoningen in komen, daar is de sloop nu net
begonnen.
Tot slot een advies aan andere bewonersverenigingen die mogelijk in een vergelijkbaar
proces terecht komen: zorg dat je het collectief bewaart in de buurt. Iedereen heeft de neiging zich alleen maar te richten op zijn eigen
huis. Juist in zo’n proces is het belangrijk te blijven denken aan je woonomgeving, of het blok
waar je huis in staat. Je bevordert de kwaliteit alleen gezamenlijk, ook al ben je geneigd
alleen met je eigen huis bezig te zijn:
je bouwt niet alleen je eigen huis, je
bouwt de hele buurt.”

– advertorial –

Korein Kinderplein Tivolilaan: kleinschalig en sfeervol
Achter een gevel die misschien eerder aan
een bedrijfsgebouwtje doet denken zit de
sfeervolle en kleinschalige kinderopvang
Korein Kinderplein aan de Tivolilaan. Het
is er van binnen ruim en licht en biedt veel
mogelijkheden, niet in de laatste plaats
door de ruime tuin achter het gebouw. Een
veilige en sfeervolle start voor uw baby.
Gebiedsmanager Rebecca Bolck geeft leiding aan een hecht team dat er al jarenlang werkt.
Rebecca: “Hier aan de Tivolilaan hebben
we twee dagopvang groepen met baby’s
en dreumesen van 0 tot 28 maanden. Als ze
ouder worden kunnen ze doorstromen naar
onze peutergroep in het spilcentrum de Zevensprong, hier vlak naast, aan de Heezerweg.
Als de kinderen 4 jaar worden kunnen de

ze naar de basisschool daar, maar ze kunnen ook kiezen voor een andere school in de
buurt.
Binnen het spilcentrum hebben we ook een
ruimte voor buitenschoolse opvang. Hier
kunnen we kinderen opvangen van 7.30 tot
18.30 uur in het gebouw van de school zelf.
En dat dus gedurende heel de periode van de
basisschool.
Omdat we werken met het kindvolgsysteem
houden we de ontwikkeling van de kinderen
goed bij en kunnen we ze ook goed overdragen aan de basisschool waarbij we elk kind
persoonlijk bespreken. Voor de kinderen zelf
is de overgang relatief vertrouwd omdat de
peutergroep gevestigd is vlak naast groep 1
van de school. Daarbij doen we aan voor– en
vroegschoolse educatie, waarmee kinderen
al een stukje basiskennis wordt meegegeven.
Hiermee geef je ze iets extra’s en voorkom je
een eventuele ontwikkelingsachterstand aan
het begin van de basisschool.

deren en de peutergroep in het spilcentrum
heeft er veertien. Op de buitenschoolse opvang zijn in totaal twintig plaatsen. In Stratum
zijn meerdere vestigingen van Korein Kinderplein te vinden, grotere en kleinere, voor elk
wat wils. Tivolilaan is heel kleinschalig, de ligging is dicht bij het park, bos en een kinderboerderij zodat er regelmatig uitstapjes worden
gemaakt.
Wilt u zien wat er bij ons
te beleven valt? Loop gerust even binnen!”

Overigens komen onze kinderen uit veel verschillende wijken van Stratum en zijn de groepen altijd gemêleerd. Kinderplein Tivolilaan
kent twee babygroepen van ieder negen kin-

Tivolilaan 66 • 5643 LB EINDHOVEN • Tel: (040) 212 09 96 • Tivolilaan@ koreinkinderplein.nl • wwww.korein.nl
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De Talisman

Schoolprofiel

Stratum kent veel onderwijsinstellingen waaronder acht basisscholen. Van de meeste ziet u normaal gesproken alleen de
buitenkant. In deze rubriek nemen we u mee naar binnen. De Stratummer sprak met Henk Hinsenveld, directeur van de Talisman.
Basisschool de Talisman, onderdeel van Spilcentrum Gerardusplein, is een van de drie
grotere basisscholen van Stratum en telt 490
leerlingen. Het schoolcomplex heeft 21 lokalen en bestaat uit twee delen. Het oudste
deel staat er al 70 jaar maar is helemaal gerenoveerd en het nieuwere deel is er 10 jaar
geleden aangebouwd. Bij elkaar vormt het
een verrassend geheel.
Naast de basisschool zitten er in het spilcentrum twee daggroepen kinderopvang van Korein en een peuterspeelzaal van Peuterplaza.
Verder zijn er vier ruimtes voor buitenschoolse
opvang. De Talisman heeft over belangstelling
niet te klagen: volgend jaar begint de school
met zes en misschien zelfs met zeven kleutergroepen. Maar dan is de school ook echt vol
want al die nieuwe leerlingen moeten wel de
hele school doorlopen. Vanaf groep drie wordt
nu al gewerkt met twee groepen of soms met
drie. Veel kinderen komen uit de omgeving van
het Gerardusplein, de Bloemenbuurt, uit de
omgeving van de Poelhekkelaan en de wijken
De Roosten en Schuttersbosch. In wat mindere
mate komen ze uit de Kruidenbuurt en vanuit de
Bloemenbuurt binnen de Ring.
De Talisman is gespecialiseerd in de aanpak
van dyslexie. Naast specifieke begeleiding
heeft de school een speciaal programma, gebaseerd een computersysteem waarmee alle
lesboeken en leermethoden kunnen worden
voorgelezen. Zo kan een leerling voorafgaand
aan de les de stof laten voorlezen terwijl hij zelf
mee leest. Dat is een prima voorbereiding op
de les zelf en helpt bij het leren lezen.

Levensbeschouwing

De Talisman is een SKPO school, dus de school
heeft een christelijke identiteit. Ze is in 1993
ontstaan uit een fusie tussen de protestantse
CNS-school aan de Leenderweg en de katholieke Tarcisiusschool. Aan de christelijke identiteit kan de school zelf een invulling geven in de
vorm van een onderwijsprogramma. Dat programma moet zichtbaar zijn in de school en
jaarlijks worden besproken met de medezeggenschapsraad. In de groepen één en twee

bestaat het uit een
levensbeschouwelijke methode, en
vanaf de groepen drie tot en
met acht gaat dat
meer projectmatig
door aan te sluiten bij de verschillende feestdagen.
Op school wordt
dus niet meer gebeden en gezongen, maar als
de kinderen de school doorlopen hebben weten ze wel het verschil tussen Kerstmis en Pasen.
Los van het bijbrengen van een levensbeschouwing is dat vooral ook een kwestie van vertrouwd raken met je eigen cultuur. Cultuur krijgt
op de Talisman toch al een bijzondere plaats.
Zo is er elk jaar een ‘kunstmaand’. Dit jaar was
dat de maand mei. De opening omvatte theater en straattoneel, verder was er een tentoonstelling en er kwam er een kunstenaar in de klas
vertellen over zijn werk. Omdat cultuureducatie
bij de kerndoelen van het onderwijs hoort er is

kunstvorm en kwam er een fotograaf op bezoek. Groepen zes gingen naar Kempenhaeghe, waar ze een dag optrokken met verstandelijk gehandicapten die daar onder leiding van
een kunstenaar in het atelier werken. Elke leerkracht begon tijdens de kunstmaand de dag
met een kunstwerk wat hem of haar raakt. En
verder werd er natuurlijk tijdens de gewone lessen tekenen en handvaardigheid op de kunstmaand ingespeeld zodat een tentoonstelling
geopend kon worden waar de ouders konden
komen kijken. Sommige van die ouders hebben zelf een creatief beroep en leveren tijdens
zo’n kunstmaand een belangrijke bijdrage.

De Talisman: gestructureerd
onderwijs in een sfeervolle school.

Prestaties

ook jaarlijks tien euro per kind speciaal voor
beschikbaar. Daar maakt de Talisman dankbaar gebruik van. Bijvoorbeeld door voor de
hele school het Parktheater af te huren, zoals
vorig jaar gebeurde. Dat werd een dag lang
open podium waarbij elke klas een keer het
podium op moest om te ervaren wat theater is.
Ouders in de zaal, kinderen in de zaal, rondleiding achter het podium, een groots festijn.
Elk jaar legt de school een ander accent, dit
jaar richtte de school zich meer op beeldende
kunst. Elke groep kreeg een kunstenaar op bezoek die vertelde over zijn passie. Ook was er
een project met het CKE, het Centrum voor de
Kunsten. Dat betrof een graffitifestijn in de Berenkuil waar twee groepen aan meededen en
dat eindigde bij een grijze muur van de school
die voorzien werd van eigen graffiti. In groep
acht was er aandacht voor aan fotografie als

Wit of zwart
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Omdat de school veel ouders kent die ook
andere cognitieve prestaties belangrijk vinden
ontstaat er vanzelf een goede mix. De onderwijsinspectie eist van iedere school dat het onderwijs wordt afgestemd op het type kinderen
dat de school bevolkt. Voor de Talisman betekent dat dat er op school extra aandacht is
voor kinderen met leerproblemen en dat tegelijkertijd kinderen die bovengemiddeld presteren
extra uitdaging geboden wordt.
De Talisman is een typische gemengde school,
het is geen zwarte school maar het is ook niet
echt een witte school. Twee jaar geleden is er
met andere scholen intensief contact geweest
over de zwart-wit problematiek maar daar is
helaas weinig uitgekomen.
Op dit moment is er onder schooldirecteuren
vooral zakelijk contact over de vraag hoe je
omgaat met elkaars kinderen. Daar zijn nu wel
goede afspraken over. Als ouders ontevreden
zijn over de prestaties van
hun kinderen op een andere
school betekent dat niet dat
ze hun kinderen zo maar
bij de Talisman kunnen
onderbrengen. Er wordt in
zo’n geval altijd contact
opgenomen met de directie
van de andere school
en men stimuleert ook de
ouders dat te doen.

Tivoli toe aan flinke opknapbeurt
De wijk Tivoli is in de jaren dertig van de
vorige eeuw gebouwd en behoorde tot
1972 officieel bij de gemeente Geldrop.
Tivoli was een Philipswijk.

Het is net als het aangrenzende Schuttersbosch
gebouwd door de Philips woningbouwvereniging. En het was van oudsher een ‘arbeiderswijk’. Tivoli omvat 794 woningen waarin nu
welgeteld 1.584 mensen wonen.

Driehoek Tijgerstraat/Neushoornstraat:
voornemen nieuwbouw.

Visie

In de afgelopen jaren heeft Woonbedrijf, de
huidige verhuurder van Tivoli, haar visie op Tivoli ontwikkeld, waarmee waardevolle onderdelen van de wijk en de karakteristieke uitstraling –daar waar mogelijk– bewaard zouden
moeten blijven.
Daarbij werd, op basis van de technische kwaliteit van de woningen en van stedenbouwkundige knelpunten, een verdeling in deelgebieden gemaakt. Voor elk van die deelgebieden
wordt een passend onderhoudsprogramma uitgewerkt, waarmee Woonbedrijf vanaf zomer
2012 start, en daarna zo’n vijf jaar lang in Tivoli aan het werk is.

Deelgebieden

Voor het deelgebied driehoek Tijgerstraat/
Neushoornstraat wordt geen onderhoudspro-

gramma opgesteld, maar deze woningen worden nog een paar jaar in de huidige staat
doorverhuurd. Woonbedrijf heeft het voornemen deze woningen te slopen en vanaf 2015
te vervangen door nieuwbouw.

Ook het binnenterrein wordt aangepakt.

Het programma daarvoor wordt komende
jaren uitgewerkt. De bewoners zijn eind
vorig jaar hierover ingelicht.

Poemastraat.

Arnoudinaplein.

Kangoeroestraat.
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Speciale pagina van het Bewonersplatform Stratum

Bewonersplatform zoekt
naar goede samenwerking
met de gemeente
In Stratum binnen de ring zijn
veel buurtverenigingen en
bewonersorganisaties actief.
Ze organiseren activiteiten en
overleggen met de gemeente
over problemen en kansen om
die op te lossen.
Dat bleek op een bijeenkomst van het
platform met vertegenwoordigers uit de
buurten binnen de ring op 28 maart. In
de Iriswijk zijn bewoners tevreden over de
recente plannen voor het complex Iristuinen,
op het terrein van de voormalige carcleaning
tussen de Lodewijk Houbenstraat en de
Breitnerstraat. Ze passen volgens hen
goed bij de bestaande bebouwing. Maar
in het Joriskwartier, tussen Heezerweg en
Leenderweg, is onvrede over het gebrek
aan overleg over wat er gebeurt na het
vertrek van Plaza Futura, eind volgend
jaar. Ook weten buurtvertegenwoordigers
niet wat ze kunnen verwachten bij de
overlast als gevolg van de toenemende
woningsplitsing. Daardoor houden steeds

meer actieve burgers het voor gezien. Ze
zijn teleurgesteld in de burgerparticipatie.
Bewonersorganisaties signaleren dan ook
het risico dat de bereidheid zich in te zetten
voor de buurt afneemt als de gemeente
burgerparticipatie niet voldoende ruimte
geeft.
De Buurtvereniging Rochusbuurt is
teleurgesteld in het gemeentebeleid. De
handhaving bij illegale woningsplitsing schiet
te kort. Ook zijn er zorgen over meer
drukte door de huisvesting van studenten
in de ﬂat aan het Hertog Hendrik van
Brabantplein, waar de gemeente mee
akkoord is gegaan. Parkeren is voor veel
buurten in Stratum binnen de ring een
probleem. Een oplossing ligt niet voor de
hand.
Successen
Toch heeft het platform ook successen

Agenda
• Binnenkort gaan we fietsen
met raadsleden in Stratum
binnen de ring. Zij willen ook
weten wat er in de buurten
gebeurt.
• We gaan kennismaken
met de vier Eindhovense
woningcoöperaties, die
allemaal in Stratum actief zijn.
• Ook het college stapt weer met
ons op de fiets, met dit keer de
ringen en radialen als thema.
• In het najaar is er weer een
bewonersavond.

2012
2e kwartaal

Stratum
zelfaanzet

te melden. In de eerste editie van De
Stratummer stond al een verslag van
de bewonersavond die het platform in
november vorig jaar had gehouden over
het verkeer in Stratum. De uitkomsten van
die discussies heeft het bewonersplatform
besproken met wethouder Joost Helms.
Hem is daarbij op het hart gedrukt te
zorgen voor samenhang tussen de vele
maatregelen die gemeente wil nemen om
de verkeersdrukte te reguleren.
Op zijn beurt heeft Helms het platform
gevraagd om prioriteiten. Je kunt immers
niet alles tegelijk aanpakken. Wel, het gaat
dan om de grote verkeersstromen: die over
de ring, die over de Antoon Coolenlaan
tot aan de Sint Petrus Canisiuslaan en de
snelle buslijn HOV-Zuid, die in Stratum
over de Stratumsedijk en Aalsterweg zal
gaan lopen. Helms heeft het platform
gevraagd die prioriteiten verder uit te
werken met Eric van Hal, verkeerskundige
bij de afdeling verkeer. Hij zal zorgen dat
de ideeën uit Stratum gewicht krijgen in
de verkeersmaatregelen van de komende
jaren. Het platform is tevreden over het
open overleg en verwacht een goede
voortzetting.
Bij het gesprek was ook wethouder
Wonen en Ruimte Mary Fiers aanwezig.
Door tijdgebrek is het geplande onderhoud
met haar verplaatst naar een latere
datum. Resultaten daarvan in de volgende
Stratummer.

OPROEP
Het Bewonersplatform Stratum vraagt
bewonersorganisaties en buurtverenigingen om
suggesties voor onderwerpen voor een bewonersavond
in het najaar van 2012. Het gaat dan niet om verkeer
en mobiliteit, dat is voorlopig voldoende besproken.
Maar er zullen genoeg Stratumse zaken zijn die
aandacht verdienen. Het woord is nu aan de bewoners.
Suggesties kunnen worden gemeld via:
platform@platformstratum.nl.
1
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– advertorial –

&ART Floral Design: florale kunst voor betaalbare prijs
&ART Floral Design is geen alledaagse
naam. Maar wel passend voor de nieuwe
bloemenwinkel, of beter: ‘de winkel in florale kunst’ aan de Heezerweg. Bloemen
worden daar natuurlijk gewoon per bos
verkocht, maar vaak worden ze er eerst
verwerkt tot een klein kunstobject.
En omdat alles bijna elke dag vers wordt
aangevoerd kan het, vooral ook dankzij de
airconditioning en de speciale koelcel, altijd
plukvers de winkel weer verlaten.

Wie hier iets koopt kan er dan altijd zeker
van zijn met iets bijzonders naar buiten te
gaan.”

Niek: “Wij willen graag een beetje eigenwijs zijn. Nederland is niet voor niets snijbloemenland bij uitstek, wij willen laten zien
dat er naast het geijkte bosje chrysanten heel
veel andere mooie bloemen te verkrijgen zijn.
Daar willen wij de klant volop van laten profiteren.”

Dat het met de creativiteit van beide ondernemers wel goed zit blijkt ook uit de inrichting van de nieuwe zaak.
Die is gebaseerd op sobere natuurlijke materialen zoals leisteen, metaal en onbewerkt
hout, vaak in de vorm van steigerbuis en steigerhout. Alles is zelf ontworpen, uitgedacht
en eigenhandig ingericht.

Rudi: “Onze uitdaging zit hem er verder in om
dat wel betaalbaar te houden.
Rudi en Niek, die met veel enthousiasme
deze bijzondere zaak in maart geopend
hebben, wijken graag een beetje af van het
standaard assortiment wat overal verkrijgbaar is.
Heezerweg 282

•

Niek: “Omdat we bijna dagelijks inkopen op
de veiling is het altijd mogelijk om ook tegemoet te komen aan speciale wensen. Met
bijzondere dagen, bijvoorbeeld secretaressedag, houden we rekening door het assortiment aan te passen.

In die subtiele basic uitstraling van de inrichting komen de bloemen en florale
objecten des mooier tot hun
recht.

5643 KL • EINDHOVEN • T: 040 - 2940701 • W: www.enart.nl • Tw: www.twitter.com/enartdesign •

• Vindt u het leuk om met kinderen bezig te zijn?
• Bent u zorgzaam en actief?
• Zou u in uw eigen huis kinderopvang willen bieden?
Dan hebben wij het werk dat u zoekt!
Ozizo Gastouderbureau bemiddelt in kinderopvang aan huis. Op dit moment
zoeken wij in Stratum gastouders voor diverse kinderen. Behalve de voldoening die
dit werk u geeft ontvangt u als gastouder een vergoeding van minimaal € 4,50 per
kind per uur. U kunt zelf aangeven of u één of meerdere kinderen wilt opvangen,
met een maximum van 6 kinderen tegelijkertijd. De dagen en tijden zijn in overleg.
Heeft u interesse om als gastouder of oppas vanuit uw eigen huis te
werken? Dan kunt u ons bellen of mailen voor vrijblijvende informatie.
Of kijk op onze website en meldt u meteen aan.

Ozizo Gastouderbureau
T: 040-212 76 87 • E: info@ozizo.nl. • W: www.ozizo.nl
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De Makers

Tien jaar geleden verscheen het laatste nummer van maandblad de Stratummer.
Inmiddels is het blad herboren als kwartaalmagazine. In een dubbelinterview kijken
de makers van de oude en de nieuwe Stratummer, respectievelijk Mechtild Schiffers
en Wildrik Burema, naar de verschillen tussen toen en nu.
sis toe, net als nu, en raakten we die bijdragen
praktisch helemaal kwijt.

Wildrik: Weet je nog wanneer je begonnen
bent met de Stratummer?
Mechtild: We zijn begonnen met de voorbereidingen in november 1996. Ik was toen vrijwilliger in de buurtinfowinkel van de Kruidenbuurt.
Mijn partner Huib Jans had al eens een logoo
tje gemaakt en aan mij werd gevraagd of ik
een krantje kon maken voor de Kruidenbuurt,
en of het mogelijk was om dat kostendekkend
te doen. Zo’n krantje voor alleen maar de Kruidenbuurt was natuurlijk onhaalbaar dus toen
zijn we na een half jaar voorbereiding in april
1997 begonnen een krant te maken voor het
deel van Stratum buiten de ring. Toen dat haalbaar bleek zijn we vervolgens in heel Stratum
verschenen. Het werd een krant van minimaal
12 en soms 16 of 20 pagina’s. Altijd zwart met
één steunkleur.
Wildrik: Maakte je het blad toen in je eentje?
Mechtild: Nee, de redactie bestond uit verschillende vrijwilligers en verder hadden we
betaalde bezorgers. De distributie werd weer
gedaan door een vrijwilliger en voor de administratie hadden we toen iemand die betaald
werd via een zogenaamde re-integratiebaan.
Zelf deed ik de advertentieverkoop, de advertentieopmaak, en natuurlijk de lay-out van de
krant.
Wildrik: Jij deed dus precies hetzelfde als wat
ik nu doe, alleen de advertentieadministratie
loopt nu via mijn ontwerpstudio. Vertel eens,
hoe lang heeft de Stratummer bestaan in die
tijd?
Mechtild: Tot het einde van 2002, we hebben
voor de laatste nummers nog alle advertentietarieven om moeten rekenen in euro’s.
Wildrik: Heb je alles altijd financieel rond kunnen krijgen uit de advertentie inkomsten?
Mechtild: Ja voor het grootste deel wel. Maar
we kregen ook wat financiële bijdragen van
bijvoorbeeld de politie, de bibliotheek, en welzijnsinstanties waaronder de buurtinfowinkels.
Maar eind 2002 sloeg een economische cri-

Wildrik: Eigenlijk werkte je op dezelfde manier als waarop ik het nu probeer. Ook nu kan
de Stratummer alleen maar worden uitgebracht
doordat naast de advertentie inkomsten ook
sommige maatschappelijke instellingen een bijdrage leveren. De woningcorporaties Woonbedrijf, Domein en Wooninc. waren bereid
voor de komende nummers een financiële bijdrage te leveren of een advertentie te plaatsen.
En niet te vergeten het Bewonersplatform Stratum, zij financieren ook hun eigen pagina.
Mechtild: Daaruit blijkt dan dat er nog steeds
behoefte is aan de Stratummer. De eerste jaren
ging ik voor ieder nummer twee of drie dagen
op pad om advertenties binnen te halen en dan
had ik er meestal genoeg om een blad uit te
brengen, met de Kerst soms wel 24 pagina’s
dik. Kopij was daarbij nooit een probleem. We
schreven natuurlijk zelf kopij, maar kregen ook
veel aangeleverd, en we hadden vaste medewerkers met een eigen rubriek, zoals Miep van
Breemen. Wij hadden elke maandagmorgen
redactievergadering waarin gekeken werd wat
er binnengekomen was en of dat geschikt was
voor de volgende uitgave. Vervolgens verdeelden we wie wat ging schrijven of wie nog ergens achteraan moest bellen. Zelf ben ik altijd
blijven schrijven en redigeren want er was altijd
wel iemand ziek of met vakantie.

Wildrik: Wij lopen er nu natuurlijk ook tegen
aan dat hier of daar een wijk slecht wordt bezorgd. Maar wij bieden de Stratummer op
verschillende punten ook los aan. In alle grote supermarkten in Stratum kun je de Stratummer vinden op een speciale winkeldisplay. En
verder in winkels van adverteerders, de bibliotheek en op tal van andere plekken. Zo worden er naast de 13.000 exemplaren die via
huis aan huis verspreiding bezorgd worden ook
nog ruim 2000 exemplaren los meegenomen.
Natuurlijk vooral door mensen die een nee/
nee sticker op de brievenbus hebben. Maar
als ik ergens een winkeldisplay vier keer moet
bijvullen weet ik meteen dat er in die omgeving slecht is bezorgd en laat ik de distributeur
uitzoeken welke bezorger er met de pet naar
heeft gegooid.

Wildrik: Ik ben in feite nu nog de hele redactie, geld om een beroep te doen op freelance
schrijvers zit er voorlopig niet in. Drukwerk,
productie en bezorging slokken nu vrijwel alle
inkomsten op en het uitgeven lukt ook alleen
maar omdat ik het magazine via mijn eigen
studio produceer.

Mechtild: Dat is wel slim, daar hebben wij indertijd niet aan gedacht.

Wel zou ik graag met mensen in contact komen die nu voor hun eigen wijk– of buurtblad
schrijven. Als correspondent voor die wijk, of
gewoon om iemand die een beetje leuk kan
schrijven een groter publiek aan te bieden.
Mechtild: Ik deed niet alleen de redactie en de
productie, ik heb ook altijd een of meer wijken
zelf bezorgd, want er was altijd wel ergens een
bezorger uitgevallen.
Wildrik: Het was wel bijzonder dat jullie altijd
met eigen bezorgers werkten. Dat doen we nu
niet meer. Wij laten het magazine samen met
een van de wekelijkse huis-aan-huisbladen bezorgen en een deel van de oplage wordt zelfs
apart en los bezorgd door de Ergon.
Mechtild: In het begin hebben wij ook de bezorging uitbesteed. Maar toen bleek dat de
helft niet werd bezorgd. Daarom zijn we met
eigen bezorgers gaan werken.
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Wildrik: Wat was eigenlijk de reden waarom
je er uiteindelijk toch mee op moest houden?
Mechtild: Vooral een samenloop van verschillende omstandigheden. Zo was er een groot
aantal bezorgers die er van de een op de andere dag mee stopten. Sommige instanties die
altijd meebetaalden hielden daar uiteindelijk
mee op, de gemeente had toegezegd een pagina te betalen maar krabbelde op het laatst
ook terug. Maar de echte grote klap kwam
door Groot Eindhoven. Die hebben op een
gegeven moment al onze vaste adverteerders
weggehaald. Ik hoorde later van die adverteerders dat ze het aanbod hadden gekregen om
op basis van een halfjaar contract voortaan exclusief in Groot Eindhoven te adverteren voor
een bedrag wat nog onder onze kostprijs lag.
Daarmee raakten wij in één klap al onze grote
vaste adverteerders kwijt en was ik twee of drie
weken bezig om iedere keer voldoende advertenties binnen te halen. Dat was niet meer op
te brengen.
Wildrik: Dat zijn de negatieve dingen. Waar
kijk je met plezier op terug?

Tweegesprek
Mechtild: De reacties waren altijd
hartverwarmend. Soms kreeg je die uit
het verre buitenland, dan bleek dat lezers
een stapeltje hadden opgestuurd aan een
geëmigreerde broer of zus in Nieuw Zeeland
of Canada. En het was natuurlijk altijd heel
leuk om samen met de vrijwilligers aan de
krant te werken of met vaste medewerkers
zoals de fotograaf. In die tijd waren er nog
geen digitale camera’s waarmee je zelf snel
een foto kon maken dus de fotograaf werd
na het schrijven van een stukje overal achter
aangestuurd.
Wildrik: Wat dat betreft hebben wij het nu
iets makkelijker jij toen. Ook de productie en
het drukken van het magazine is met het voortschrijden van de techniek eenvoudiger geworden dan het toen was.
Mechtild: Daar komt nog bij dat wij een
maandblad waren en jij nu een kwartaalblad
maakt. Wij probeerden soms heel dicht op de
actualiteit te zitten. Dan gingen wij op dinsdag naar een of andere bijeenkomst, en de

volgende dag, op woensdag, werd dan de
hele krant in elkaar gezet en leverde de fotograaf op het laatste moment de benodigde foto’s. Op donderdagochtend ging de krant dan
naar de drukker, en op vrijdag was het drukwerk klaar om te bezorgen. Soms werkten we
de hele nacht door.
Wildrik: Heb je wel eens uit durven rekenen
wat je er per uur aan overhield?
Mechtild: Nee, iets van twee vijftig per uur of
zo? In ieder geval minder dan een tientje.
Wildrik: Dat is nu nog steeds niet veel meer.
We zullen dit jaar vier nummers uit kunnen brengen wat mogelijk is doordat ik er zelf in investeer in de vorm van tijd en vooral ook door de
medewerking van Woonbedrijf, Domein, en
Wooninc. Aan het einde van dit jaar willen wij
op basis van een uitgewerkt bedrijfsplan gaan
kijken of het mogelijk is ook in andere stadsdelen een vergelijkbare uitgave uit te brengen.
Dan zou je synergie voordeel kunnen behalen
doordat je dan ook een andere categorie adverteerders kunt binnenhalen. Maar dan nog:
vrijwel alle huis aan huis bladen zijn verliesgevend. Gelukkig zijn we ook nog in gesprek met
een grote zorginstelling in Stratum die, net als
de woningcorporaties, ook een bijdrage zou

kunnen leveren. En verder zijn er nog andere
maatschappelijke instellingen zoals Zuidzorg,
of, zoals in dit nummer, een vestiging van Korein die het nut van de Stratummer inzien. Ik
denk dat we het uiteindelijk daar toch van zullen moeten hebben.
Mechtild: Ik vind het in ieder geval bijzonder
goed dat je de Stratummer weer nieuw leven
hebt ingeblazen. Wij hebben altijd gezegd:
‘de Stratummer is de wereld in een bloempot’.
Door de media is iedereen tot in detail op de
hoogte van wat er aan de andere kant van de
aardbol gebeurt, maar wat er in je eigen wijk
of in je eigen stadsdeel gebeurt kom je nauwelijks te weten.
Wildrik: Ik heb heel lang in de gemeenteraad
van Eindhoven gezeten, en dat was precies
wat mij altijd opviel: de grote behoefte van burgers om beter geïnformeerd te zijn over zaken
dicht bij huis. Juist daarmee kun je sociale cohesie bevorderen. In veel opzichten speelt de primaire interessesfeer van mensen zich af op de
schaalgrootte van een dorp. In Eindhoven, met
haar stadsdelen die ooit dorp waren, ligt dat al
helemaal voor de hand. En daarom is de filosofie van de oude en de nieuwe Stratummer gelijk
gebleven: lang leve de kracht van het positieve
denken, en: goed nieuws is groot nieuws!

STIPHOUT DRANKENCENTRUM
Uw adres voor kwaliteitswijnen,
malt whisky’s, speciale bieren
en overige dranken

Voor feesten en partijen:
TAPVERHUUR!
www.teuntap.nl

Exclusief:
Eindhovensch
Goei Slokske !

Dè slijter van Stratum: Tivolilaan 95 • tel. 040 2114177
(Ook in winkelcentrum Achtse Barrier, Ardechelaan 13a • tel. 040 2411919)
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Grootste bereik voor
de allerlaagste kosten !

Creatieve topstylisten
met perfectie

Januari 2012

De Stratummer
Stadsdeelmagazine

In dit nummer:

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

Centrum Blixembosch
Ouverture 16,
Eindhoven
Tel.(040) 291 28 07
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Spilcentrum Mimosap
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• Interview Mario
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• Nieuwe visie SchutterEikenburg-de
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• Bewonersverenig
draagvlak
Roosten trots op
bewonersplatform
• Nieuws van het
Stratum
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Advertentie full color: v.a. € 125, 00 ( + opmaak
maak GRATIS ! )

www.haarmoderob.nl

ONTWERP • TEKST • FOTOGRAFIE
Drukwerk

Nieuwsbrieven

Advertenties

Websites

No-nonsence

Low overhead

STUDIO WILDRIK
ONTWERP & PRODUCTIE

LAVENDELPLEIN 103 • 5643 EH • EINDHOVEN

v

WWW.WILDRIK.NL • INFO@WILDRIK.NL • 040 2123 886
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DE DAMES VOOR AL UW
MODEZAAK KOPIEERVOOR DE
PRINTEN
VIJFTIG PLUS
IN STRATUM! DRUKWERK!
A&B/CCI DAMESMODE

TIVOLILAAN 27A, T. 040 2930056
OPEN: MA.T/M VR. 09.00-17.30 UUR / ZA. 10.00-16.00 UUR.
WWW.GOLDIESCOPY.NL

VAN ENNETTENSTRAAT 53-59, T. 040 2114226
OPEN: MA. 13.00-17.00 UUR / DI. T/M ZA. 10.00-17.00 UUR.
WWW.AENBCCIMODE.NL

Unieke en
authentieke
meubelen
Gemaakt van 100% gerecycled hardhout afkomstig van
gebruikte Indonesische vissersboten.
Kijkt u voor een impressie op:
WWW.FISHERBOATFURNITURE.COM

G el d r o p s e w e g 105 | 5611 S E | Ein d h o v e n
T: +31( 0 ) 4 0 -2 13 3 0 3 0 | F: +31( 0 ) 4 0 -2 13 3 0 35 | M: +31( 0 ) 6 -51 139 14 0
E . d a a n @ d zi t . n l | W. w w w. d zi t . n l

Voor een goede indruk bent u van harte welkom op de
Geldropseweg 48. Ook leveren wij een breed assortiment
steigerhouten meubelen voor particulier en bedrijf.

Op zoek naar écht iets bijzonders?

Openingstijden: Donderdag 10:00 -17:30 uur.
Vrijdag 10:00 -19:00 uur.
Zaterdag 10:00 -17:00 uur.

Kijk eens in De Fontein.
Een sfeervolle, spannende boetiek
waar je eindeloos kunt rondkijken.
Schitterende damesmode
waarin je jezelf kunt zijn.
Originele en opvallende accessoires,
bijzondere kleinmeubelen en
interieurstukken.
Leuke sieraden,
stijlvolle cadeausuggesties !
Je vindt het allemaal bij:

Of belt u: 06-25047227 voor een afspraak.

Geldropseweg 48 • Eindhoven • Tel 06 25047227
www.ﬁsherboatfurniture.com

Gabriël Metsulaan 112 • 5611 SR Eindhoven • tel. 040 213 65 27 • info@defonteineindhoven.nl
www.defonteineindhoven.nl
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Politie:

Servicepagina

Afdelingsbureau Eindhoven Stratum-Tongelre
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven.
Postadres: Postbus 8010, 5601 KA, Eindhoven.

Telefoon: 0900-8844.
De buurtbrigadiers van Stratum:
Frans van der Aa
- Eikenburg de Roosten
- Poelhekkelaan e.o.
- Gennep en Genneperparken
Rob van Hout
- Kruidenbuurt
- Sintenbuurt

Wijksteunpunt Petazzi

W: www.bijpetazzie.nl
Laurierplein 27
5643 EL Eindhoven		
• Buurtzorg Stratum
• Lunetzorg
• Conquest
• Maatschappelijk steunsysteem
Begeleid Wonen (GGZe)

Milieustraten

Erwin van Melis
- Den Elzent
- Iriswijk
- Looiakkers
- Rochusbuurt
Volg @brigadierSTRMce op Twitter

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

Rob Panjoel
- Burghplan
- Poeijers

Vanuit het buitenland of via enkele
internetproviders belt u: 040 238 6000
Email: gemeente@eindhoven.nl

Piet van Schooten
- Kerstroosplein
- Bloemenbuurt noord
- Bloemenbuurt zuid

Openingstijden inwonersplein:
zonder afspraak
ma t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
alleen met afspraak 13.00 tot 16.30 uur
Maandag en vrijdagavond: tot 19.00 uur

Ton Sweegers
- Tivoli
- Gijzenrooi
- Riel
- Groengebied
- Schuttersbosch
Lydie Thomassen
- Heistraat e.o.
- Tuindorp
- Nieuwe Erven

Huisartsen en zorg
Gezondheidscentrum Stratum
Thomas A Kempislaan 21-01
5643 NR Eindhoven
T: 040-7116600
W: www.sge.nl

Maatschap Huisartsenpraktijk Lidwina
Sint Lidwinastraat 6
5643 RS Eindhoven
T: 040 2111835
W: www.huisartsenpraktijklidwina.nl

Medisch Centrum Aalsterweg
Aalsterweg 183
5644 RA Eindhoven

Riel: Crith Leppens
Rochusbuurt: Inez Wagemakers
Schuttersbosch: Nicole Vernig
Sintenbuurt: Nicole Vernig
Sportpark Aalsterweg: Frank van den Tillaard
Tivoli: Crith Leppens
Tuindorp + Schalmstraat: Nicole Vernig

Telefoon: 14 040

Afspraak via de website www.eindhoven.nl/
digitaalloket of via: 14 040.

Gabriël Metsulaan 1 (ingang Kanaaldijk-Z)
Dinsdag		
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag 1

13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Lodewijkstraat 9
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag		

13.00 - 19.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 19.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 19.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Bibliotheek Stratum

Documenten zoals rijbewijs en paspoort kunt u
de hele dag tijdens de openingsuren ophalen.

Roostenlaan 106 5644 GH Eindhoven
T: 040 - 211 73 83
E: stratum@biblotheekeindhoven.nl

Stadsdeelteam Stratum:

Openingstijden:

Telefoon: 14 040

ma t/m vr		
zaterdag		

Stadsdeelniveau:
Gebiedscoördinator Frank van den Tillaard
Woonservice (de wijkco’s).
Buurt- en wijkniveau:
Bloemenbuurt zuid: Rob Woltinge
Bloemenbuurt noord: Inez Wagemakers
Burghplan: Crith Leppens
Eikenburg de Roosten: Frank van den Tillaard
Elzent noord: Frank van den Tillaard
Elzent zuid: Frank van den Tillaard
Genneper Parken: Frank van den Tillaard
Genneperzijde: Frank van den Tillaard
Gerardusplein: Rob Woltinge
Gijzenrooi: Nicole Vernig
Iriswijk: Inez Wagemakers
Joriskwartier: Inez Wagemakers
Kerstroosplein: Agnes Heck
Kruidenbuurt Rob Woltinge
Looijakkers: Frank van den Tillaard
Nieuwe Erven: Rob Woltinge
Puttensedreef: Crith Leppens
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14.00 - 17.30 uur
11.00 - 16.00 uur

Onderhoudsklachten
woningcorporaties:
Woonbedrijf Klantenservice
W: www.woonbedrijf.com
T: 040 243 43 43

Domein onderhoudservice
W: www.domein - wonen.nl
T: 040 29 68 240

Wooninc. reparatie en onderhoud
E: service@wooninc.nl
T: 040 265 44 00
Trudo Klachtencentrale
W: www.trudo.nl
T: 040 235 98 00

