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Toch sloop Tivolitoren Stratum actueel
In een vloek en een
zucht is de toren van de
Tivolikerk gesloopt. De
gemeente Eindhoven vond
dat sloop van de markante
toren toch kon plaats
vinden, ondanks eerder
gemaakte afspraken.

je oud Stratum weggevaagd.
De discussie begon eind jaren negentig met het sluiten
van drie Stratumse kerken.
Het bisdom zag om financiële redenen graag sloop, maar
na protesten en inzet van de
gemeente werd dat scenario
gelukkig afgewend. De Onze
Lieve Vrouwe kerk aan het St.
Servaasplein en de Don Boscokerk aan het Mimosaplein
zijn uiteindelijk behouden gebleven. Later werd ook de Gerarduskerk aan de eredienst
onttrokken, maar bleef eveneens behouden. Alleen de Tivolikerk is nu toch geheel uit
het straatbeeld verdwenen.
Dat doet me wel wat.”

Paul Leenders, oud fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad, betreurt dat. Hij
heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor behoud van verschillende kerken in Stratum
waaronder dus ook de Tivolikerk.
Paul: ”De toren is alsnog gesloopt en de gemeente Eindhoven wast haar handen in onschuld. Vastgoedbedrijf SDK
kon gewoon haar gang gaan.”
Was het niet al een beetje te voorzien?
“Ja, helaas. Want de herontwikkeling van
het Tivolikerk-terrein heeft zo lang geduurd
dat de toren wel in verval moest raken. En
mogelijk is daar bewust op aangestuurd,
hoewel ik daarvoor geen bewijs heb. Wel
blijft de vraag of hij inderdaad onherstelbaar in verval was. Dat hadden we alleen
zeker kunnen weten na een gedegen onafhankelijk onderzoek. Maar in ieder geval
zijn afspraken niet nagekomen.
De kerktoren zou geïntegreerd worden in de
nieuwbouw. Op basis van die afspraken
mocht de rest van de
kerk van de gemeente
Eindhoven gesloopt
worden. Ondanks
twintig jaar vechten voor behoud,
is er weer een stuk-

Was er misschien te weinig
verzet vanuit Stratum zelf?
“Ik heb inderdaad het gevoel
dat niet veel mensen opkwamen voor de
Tivolikerk, terwijl die deel uitmaakte van
een klassiek parochiaal centrum, een fantastisch beeldbepalend ensemble van bij
elkaar horende gebouwen. Sloop is een
puur financiële en bedrijfseconomische
keuze, gemaakt zonder hart voor Stratum,
dat is wel duidelijk.”
Had de gemeente meer moeten doen?
“De gemeente Eindhoven heeft zijn oren
laten hangen naar de wensen van de ontwikkelaar van het terrein. Ze toont een gebrek aan historisch besef. Besluiten en afspraken uit het verleden zijn blijkbaar niet
meer relevant. Volgens het college van B.
en W. zijn er geen wettelijke instrumenten
die sloop konden voorkomen, maar dat is
onzin. Natuurlijk zijn die er wel. Zowel planologische regelgeving als monumentenregelgeving bieden mogelijkheden. Maar
dan moet je als gemeente wel willen en
lef tonen. Ook mijn eigen CDA zet zich al

Van de redactie
“De Stratummer is altijd leuk om te
lezen en ook altijd weer verrassend:
want je weet nooit wanneer hij weer
verschijnt.”
Aldus een trouwe lezer die we gelijk
moeten geven: wij weten zelf ook niet
altijd wanneer we weer uit kunnen
komen. Maar in de afgelopen zes jaar
is dit blad toch meer dan drie keer per
jaar verschenen. Deze uitgave is de
namelijk de twintigste editie.
We gaan ons best doen om het nog
heel lang vol te houden. Mét de hulp
van alle adverteerders die ook deze
uitgave weer mede mogelijk maakten.
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vele jaren in voor rentmeesterschap en cultuuhistorie. Maar het lijkt er op dat ze dit
maar hebben laten lopen onder de druk
van de ontwikkelaar en onder druk van de
coalitie met begrotingsproblemen.
Het spijt me dat ik hen niet in het oude
spoor heb kunnen krijgen. Maar de sloop
brengt wel de betrouwbaarheid van het
stadsbestuur in het geding. En de ontwikkelaar, SDK, vindt het best. Die maakt
gewoon een lange neus naar gemeente en inwoners van Stratum.”

Kaartclub zoekt nieuwe leden
De Stratumse kaartclub die
elke woensdagmiddag in hotel
Parkzicht aan de Alberdingk
Thijmlaan gezamenlijk een
kaartje legt zoekt weer een
paar nieuwe leden.

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

“Wij zijn een echte gezelligheidsclub en we Rikken op zo’n
middag met elkaar. De oerbrabantse versie en heel gemoedelijk, hier wordt nog nét niet
alles voorgezegd. We verteren
twee consumpties de man of
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vrouw en dat is de
entree. Verder vragen we een kleine
contributie van vijf
euro in de maand.
Wij zijn wel een heel trouw
clubje. Als je mee wilt doen
verwachten de anderen dat je
ook zoveel mogelijk elke week
mee doet. Loop maar gewoon
naar binnen op woensdagmiddag, dan zie je ons vanzelf en
anders vraag je aan de receptie maar even waar we zitten.”

Jap Smits, Boswachter op de hei
Jap Smits is al 35 jaar Boswachter. En niet zo maar één, hij is dé landelijke specialist Heidebeheer en trouwens ook insektenkundige. De
Stratummer zocht hem in zijn huis in Stratum op en liet
zich alles vertellen over de bloemetjes en bijtjes.
voorlichting

en PR voor het publiek. Zo was
ik jarenlang de boswachter in
het TV programma Natuurrijk
van Omroep Brabant. Maar ik
had ook opsporingsbevoegdheid zodat ik kon ingrijpen als ik
iets tegenkwam wat niet deugde.
Foto: Jarno van Bussel

Geboren Stratummer?
Nee, ik kom uit Vianen,
net onder
Utrecht. Ik ben in de grienden en de uiterwaarden
van de grote rivieren opgegroeid. Ik was altijd buiten
en na de middelbare school
ging ik naar Apeldoorn en
Arnhem voor een opleiding
bosbouw en natuurbeheer
op de droge zandgronden
van de Veluwe. Mijn eerste
baan daarna was bij een
cultuurtechnisch bedrijf in
Diepenveen in Overijssel.
Maar toen moest ik in militaire dienst en kwam ik
in Brabant terecht. Ik kreeg een opleiding
in Breda tot terrein-meetkundig rekenaar,
ook weer een baan in de buitenlucht. Na
mijn diensttijdopleiding in Breda ben ik de
rest van mijn diensttijd gelegerd geweest in
Grave. Ik woonde toen in Helmond. In 1980
ben ik van Helmond naar Woensel west verhuist en in 1990 naar Stratum.

Entomologie

Foto: Jap Smis

Toen bij Staatsbosbeheer de
boswachtersfuncties
gesplitst
werden koos ik voor de functie
boswachter ecologie. Als hobby
had ik al enige tijd belangstelling voor insecten wat in die
functie goed van pas kwam.
Het eerste boek waar ik als schrijver een bijdrage aan leverde was het succesvolle boek
‘Land van Peel en Maas’ waarvoor ik het
hoofdstuk over de Strabrechte en Lieropse
Heide heb geschreven.

Foto: Jap Smis

Hoe werd je boswachter?
Als je jong bent heb je een beeld voor ogen
wat je zou willen worden. Ik wel tenminste.
Ik wilde een technische opleiding maar dat
moest dan wel een buitenberoep zijn. Door
de slechte economie in die tijd waren er
bijna geen banen. Maar ik kreeg toch de
kans om bij Staatsbosbeheer aan de slag te
gaan. En dat was in de beheereenheid Strabrechtse Heide met de daaraan grenzende
gebieden.

Foto: Jap Smis

Aanvankelijk als trekker-chauffeur. Een
goede basis om te beginnen. Je leert het
handwerk, het veldwerk en de machines en
je weet wat er te koop is en wat er gedaan
moet worden. Maar ik wilde boswachter
worden en die kans kreeg ik na een paar
jaar, eerst als assistent-boswachter en al
snel definitief als Boswachter. Ik kwam in
Grave terecht en ben in Helmond gaan wonen. Van daaruit kreeg ik verkering in Eindhoven en in 1980 ben ik uiteindelijk hier in
Stratum komen wonen. Dit jaar ben ik 40
jaar in dienst bij Staatsbosbeheer, en daarvan ben ik dan bijna 35 jaar Boswachter en
al ruim 28 jaar Stratummer.
Wat doet een Boswachter?
Vroeger had je een algemene functie. Je
deed alles. Behalve het echt technische beheer. Daar hebben we opzichters voor die
met aannemers samenwerken bij wegenaanleg, heide-maaien en dat soort dingen.
Wij boswachters zijn meer van de zachte
kant.
Wij houden ons natuurlijk bezig met de ecologie van ons gebied maar doen ook de

Nu ben ik als boswachter ecologie nog veel
meer die kant opgegaan. Ik begeleid allerlei
projecten in de zogenaamde Natura 2000
gebieden. Dat zijn naast de Strabrechtse
Heide ook het Leenderbos en de Peelgebieden. In totaal 8500 hectare en dat is dubbel
zoveel voetbalvelden. Daar wordt met Europese middelen gewerkt aan natuurherstel.
En dat moet dan wel volgens de afgesproken regels dus als er grootschalig gewerkt
gaat worden in natuurgebieden moet er
wel iemand opletten dat het kind niet met
het badwater wordt weggegooid. Werken
in de natuur moet omzichtig gebeuren en
dat kan alleen als er iemand is voor de ecologische begeleiding. De bedoeling is om
de natuurgebieden zoveel mogelijk terug te
brengen naar de oorspronkelijke staat. En
wat dat dan is is betrekkelijk want in de ijstijd zag de Strabrechtse Heide er anders uit
dan in de middeleeuwen. Wij kiezen over
het algemeen voor het Heide cultuurlandschap zoals dat rond er 1920 nog was. De
tijd van Eli Heimans
en Jac. P. Thijssen.
Dat landschap had
een hoge biodiversiteit die goed beschreven is zodat
we een referentiekader hebben.

Foto: Jap Smis

Holtland
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Beekdal: de Kleine

Dommel

In
Nederland
moet je wel wat doen in de
heidegebieden want als je niks doet wordt
het bos. Holland wil zeggen Holtland oftewel houtland. Dus die mooie grote open
Heidevelden zijn eigenlijk eeuwenlang door
menselijk ingrijpen gevormd. Onze Strabrechtse Heide is het grootste Heidegebied

Smis
Jap

maaid en geplagd en samen met de
mest uit de potstal op de akker gebracht. Dat vormde een basis voor de
akkerbouw op arme zandgronden. Wij
beheren de heide nu zoals dat al 5000 jaar
gedaan wordt. Door heide In de wintertijd
af te branden namelijk. Een kunst en een
kunde. Van oudsher lieten schaapsherders
delen van de heide afbranden. Schapen
eten namelijk wel hei maar alleen van september tot mei. In het groeiseizoen eten ze
gras wat ze veel liever eten. Als je heide afbrand krijg je eerst een aantal jaren gras,
een opportunist, die meteen opkomt en die
heel snel groeit dankzij de as die op de bodem ligt. Na een aantal jaar grazen verliest
het gras het dan weer van de heide die de
plek dan weer overneemt. Zo ontstonden
gedurende 5000 jaar open heidevlakten
waar de bebossing geen kans meer kreeg.

Interview

Foto: Han Me euw

sen

Foto:

heer. Andere delen van het gebied waren
in bezit van de adel of de kerk en die werden geleidelijk aan opgekocht door het Rijk.
Verder hebben ook Brabants Landschap en
de gemeente Someren delen in eigendom
en beheer.
van Brabant. Het is een veelzijdige hei met
Met de komst van intensieve landbouw, inheel veel overgangen. Van extreem droog,
zandverstuivingen, naar extreem nat, de
dustrie en zure regen is de vergrassing het
beekdalen en vennen. Ik ben, met dank
toch gaan winnen van de heide. Heideplanaan mijn werkgever, Staatsbosbeheer, in de
ten maakten plaats voor het pijpenstrooilaatste vijfentwintig jaar een echte specialist
tjegras.. Om dit gras kwijt te raken zijn we
geworden in de ecologie van de heide en
grootschalig gaan plaggen. Daarbij haal je
geef advies aan heidebeheerders uit heel
de graszoden met de ongewenste stikstof
Nederland. Ik heb ook het handboek Heien al weg. Maar we kwamen er geleidedebeheer geschreven wat een naslagwerk
lijk aan achter dat we daarmee ook de nog
is voor natuurbeheerders van heel Nederresterende noodzakelijke nutriënten, mineland. De Strabrechtse heide is van oudsralen en sporenelementen helemaal verwijher hét proefgebied voor heide-onderzoek Waar ging het mis?
derden. Ik stelde vast dat er iets niet goed
in Nederland. Nergens is er zoveel onder- Begin vorige eeuw is dat veranderd. Kunst- ging en vroeg een onderzoeksinstituut om
ons te helpen. Dat hebben
zocht en geëxperimenteerd. Al sinds de ja- mest werd uitgevonden en
ze gedaan en op basis van
ren vijftig is al dat onderzoek gedocumen- toen was schapenmest niet
hun onderzoek zijn we beteerd en nergens kun je beter zien wat wel meer nodig. Zo veranderwerkt en wat niet. De grootste verandering de ook de heidecultuur. De
gonnen met visgraat-plagop de heide in al die jaren is de toename Heidemaatschappij
werd
gen. Dat is een Ecologisch
van meststoffen zoals stikstof. Van nature is opgericht in 1898 en grote
verantwoorde manier kleineen heidegebied arm aan voedingsstoffen, heidegebieden gingen op
schalige manier om toch in
zwakzuur door de invloed van regenwater. de schop voor landbouween groot gebied vergrasMet zure vennetjes of zwak gebufferde ven- ontginning of werden massing tegen te gaan. In de
niet geplagde delen kunnetjes waar wat rijker water uit de omgeving saal ingeplant met dennenVisgraatplaggen
naar toestroomt. Zo krijg je een gebied met bomen die hout opleverden
nen planten en dieren overleallemaal verschillende soorten water. Rijke voor het stutten van gangen in de mijn- ven en mag er af en toe een boom blijven
vennetjes met bijvoorbeeld waterlelies of bouw. In die periode werd ook Staatsbos- staan. Waar geplagd is voegen we verdwejuist vennetjes waar alleen maar
beheer opgericht om stuifzanden nen mineralen en nutrienten toe in de vorm
veenpluis of zonnedauw
in te planten met bos.
van steenmeel. Dit is gemalen lava. Hierin staat. Dus planten die
door wordt de bodem weer gezond.
alleen in hele zure omAlleen de aller schraalste stukken
bleven over en die kwamen toen Ik ben een optimistisch mens. Nu we weten
standigheden groeien.
in de belangstelling van de vroe- wat er mis is kunnen we er wat aan doen
Bij elk soort ven en elke
soort bodem horen weer
ge natuurvorsers zoals Heimans en zien we ook resultaten. Met name in de
andere planten en andeen Thijssen. De Strabrechtse provincie Noord Brabant leeft gelukkig het
Heide had zijn eigen bescher- besef dat we met landbouw en natuur echt
re soorten dieren.
mer: Jens van Alphen. Deze no- een andere kant op moeten. Die prachtige
en
nd
bra
Gecontroleerd
5000 jaar lang is de heitariszoon en zijn familie kocht heide is juist door de eeuwen ontstaan door
decultuur ontstaan doordat mensen de stukjes heidegrond van de keuterboer- landbouwers en schapenhouders. Het zou
bos ontgonnen om er wat landbouw te be- tjes, in totaal 238 hectare. Dit vormde de mooi zijn als in de toekomst de connectie
drijven. Zo ontstonden de heides waar men basis voor de huidige Strabrechtse Heide. tussen boer en natuurgebied weer teschapen kon laten grazen. De heide werd Die gronden bezit de familie nog steeds en rug komt en de eerste initiatieven op
begraasd, ge- zijn momenteel in beheer bij Staatsbosbe- dat gebied zijn veelbelovend.

Tussen 2012 en 2016 werkte Jap
Smits mee aan een prachtige film
van Han en Chris Meeuwsen: ‘De
verborgen wereld van de Strabrechtse Heide’. In 2018 bracht
hij, als een aanvulling op de film,
een boek uit met dezelfde naam.

Een twintigtal foto’s komen als toegevoegde werkelijkheid
echt tot leven in de vorm van bewegende beelden uit de
natuurfilm. Ze worden zichtbaar door het gebruik van de
AdOn app die gratis kan worden gedownload. Ook op
deze pagina staan dergelijke foto’s.
Scan met de AdOn-app de foto’s met dit symbooltje:

Het boek is voor 25 euro te koop bij o.a. boekhandel
Het boek verhaalt over de kleine dieren van de hei- van Grinsven in de Korianderstraat. Het is ook te bede en hun vaak bijzondere levenswijze, soorten die niet stellen via de site:
erg opvallen maar o zo belangrijk zijn voor al het leven www.naturemomentsproductions.com
op de hei. Het boek is rijk geïllustreerd met mooie foto’s. waar ook de film verkrijgbaar is.
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Buurt in Bloei is een onderdeel van WIJeindhoven, de welzijnsorganisatie die mensen helpt met
maatschappelijke ondersteuning op het gebied van inkomen, participatie, jeugdzorg en WMO.
Ton van Schaik van het Bewonersplatform Stratum wilde wel eens weten wat de bedoeling is en
vroeg dat aan Ton Essing en Chris Kuijlaars,
twee verbinders uit het Buurt
in Bloei team Stratum.
Wat is buurt in bloei precies?
De belangrijkste doelstelling is het versterken van de sociale basis in wijken en
buurten. We proberen om de verbindingen tussen de bewoners onderling in
de buurt te verbeteren. Dus mensen
stimuleren om elkaar te helpen, gewoon met simpele dingen zoals voor
iemand de kliko buiten zetten of, als
het nodig is, een buurman naar de
huisarts brengen. Om dat te stimuleren gaan medewerkers van WIJeindhoven,
eventueel samen met vrijwilligers, de wijk
in en bellen huis aan huis aan. Dan vragen
we wat mensen van hun buurt vinden, en
of ze misschien iets voor hun buurtgenoten
zouden kunnen of willen betekenen.
En wat zeggen mensen dan?
Heel verschillende dingen. Mensen zeggen
wat ze van hun buurt vinden en dat is ook
wel eens negatief. Maar vaak merk je dat
ze er nog nooit over hebben nagedacht wat
ze zelf voor
de buurt kunnen doen.
En als ze er
dan
over
gaan nadenken kan de
één bedenken dat ze wat voor hun buren
willen doen en een ander besluit om ons te
helpen met verder aanbellen in de buurt.
Op die manier proberen we eigenlijk het
inwonersnetwerk van zo’n buurt sterker te
maken. En verder proberen we met Buurt in
Bloei ontwikkelplaatsen te creëren.

Ton Essing en Chris Kuijlaars

Wat zijn dat ?
Ontwikkelplaatsen zijn plekken waar
mensen naar toe kunnen gaan om, op
wat voor manier dan ook, achter de
voordeur vandaan te komen en op een
laagdrempelige manier met hun talent
aan de slag te gaan. We hebben zulke
plekken in allerlei buurthuizen in Stratum,
zoals FAB28 of Klavertje4. Maar een
ontwikkelplaats kan ook de supermarkt zijn
of de fietsenmaker. Het zijn plekken waar
je weer vaardigheden leert om geleidelijk
aan stapjes te maken in de maatschappij
en in het leven. Dergelijke mensen komen
we tegen als we bij ze aanbellen maar
vaak ook kennen we ze al uit de dossiers.
Bestaat dit alleen in Stratum?
Nee, er zijn in heel Eindhoven acht Buurt in
Bloei-teams actief. Actief in wijken, buurten
of straten. Wij hebben in Stratum gekeken
naar de 24 verschillende buurten en hebben samen met de gebiedscoördinatoren
van de gemeente een selectie gemaakt om
te zien in welke buurten we het beste zouden kunnen beginnen. We zijn begonnen
in de buurt Bloemenplein Noord om deur
aan deur aan te bellen. In die buurt is geen

Ton van Schaaik

Buurt in Bloei versterkt sociale banden
buurtvereniging meer en ook geen
buurthuis. We wisten dat de mensen
daar een beetje het gevoel hebben dat
ze in een vergeten driehoek wonen.
Als we ze vragen of ze zich willen inzetten voor de buren of voor de straat
blijkt dat veel mensen dat inderdaad
wel willen. Alleen niemand had het ze
eerder gevraagd. En dan blijkt meestal
dat ze dat ook erg leuk vinden om te
doen. Het versterkt hun eigen netwerk
in de buurt.
We ontdekten in de Bloemenbuurt al snel
dat er een groot gedeeld ongenoegen was
wat te maken had met het moeizame pro-

ces van renovatie en groot onderhoud in
de wijk. Er was al een klankbordgroepje
van bewoners die dat proces probeerden
te begeleiden. Wij zijn dus mensen aan
dat clubje gaan koppelen en kregen via
de woningcorporatie ‘Thuis voor elkaar
dat er een woning beschikbaar kwam als
plek voor iedereen die wat voor de buurt
wilde gaan doen. Dat is nu dus een ontwikkelplek in de Bloemenbuurt zelf. Na
vijf maanden is er nu een behoorlijke club
mensen actief en wij zien echt kansen om
van de vergeten driehoek uiteindelijk een
gouden driehoek te maken.

Ine is één van de mensen die via Buurt in bloei op een ontwikkelplek
terecht is gekomen. En nog wel een heel bijzondere plek.
Ine: “Ik wilde graag vrijwilligerswerk gaan doen en Ton Essing, die mijn generalist is
bij WIJeindhoven, hoorde via een collega dat er een plek voor een vrijwilliger was
bij Glorieuxpark. Elke week help ik daar bij het indekken van tafels in de refter, de
Foto: Ine

grote eetzaal van de zusters en de broeders. Ik krijg ruim van te voren te horen wan-

neer ik moet werken. Als ik er naar toe fiets en dat kasteel zie liggen krijg ik al een goed gevoel. En als ik de poort binnenfiets en
daarna mijn werkkleding aantrek is het alsof ik een warme deken om me heen krijg. En dat voelt helemaal zo als ik daar voor de
mensen aan het werk ben. Iedereen groet mekaar altijd hartelijk en iedereen is zo lief en vriendelijk. Ik heb dat soort ervaringen
in mijn leven vaak gemist. Glorieuxpark is een klein veilig dorp waar je niet eens je fiets op slot hoeft te doen. Ik ben lang weg
geweest van de arbeidsmarkt en ben blij dat ik hier weer werkervaring op doe. Het is een religieuze gemeenschap van ouderen
maar daar wordt je niks van opgedrongen. Het is gewoon leuk werk. Als mijn proefperiode voorbij is hoop ik echt dat ik daar kan
blijven helpen.”
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Wat je nu vertelt lijkt veel op klassiek
opbouwwerk. Komt er ook aan zorg– en
hulpverlening bij kijken?
Ja, natuurlijk komen we ook mensen tegen
die niet zo zelfredzaam zijn en waarvan
we denken dat het goed zou zijn als ze
ondersteuning krijgen. Die kunnen we
meteen bij onze collega’s aanmelden want
binnen WIJeindhoven zijn de lijntjes heel
kort. Ook wanneer we voor Buurt in Bloei
bezig zijn blijven we natuurlijk ook gewoon
kijken als generalist.
Maar mensen komen door Buurt in Bloei
vooral ook met elkaar in contact, dus het
kan gebeuren dat
zo’n zorgvraag ook
opgepakt
wordt
binnen het nieuwe
buurtnetwerk. De
oudere dame die
moeite heeft om
naar de winkel te
gaan kan met de meneer van een paar
deuren verder eens in de week mee als hij
met de auto boodschappen gaat doen. Dat
werkt echt zo.
Is het voor jullie zelf anders werken?
Voor onszelf is het ook een goede aanpak
want we zijn als generalisten geneigd om
samen met de inwoner te kijken naar
wat niet lukt en wat er nodig is om dit
op te lossen. Bij Buurt in Bloei kijken we

Zou u net als Ine als vrijwilliger
aan de slag willen bij
Glorieuxpark? En houdt u van
dieren? Glorieuxpark zoekt nog
iemand die op zondagochtend
voor de geiten en kippen wil
zorgen.
Ook zoeken we nog:
• een maatje om te wandelen en
naar de supermarkt te gaan met
bewoners
• vrijwilligers om het kienen te leiden
en begeleiden
• iemand die religieuze liederen met
dementerende bewoners wil zingen
Voor onze bewoners is de inzet van
vrijwilligers van grote betekenis en
daarom is het ook heel dankbaar werk.
Meer weten? Neem contact op met
Carla Bodet, coördinator vrijwilligers.
Zij is te bereiken op 040-2947500
(maandag, dinsdag en donderdag)
of via personeelsadministratie@
glorieux.nl.

waar iemands talent zit, blij van wordt en
hoe we diegene kunnen laten floreren
Om dat vast te stellen gebruiken we een
instrument wat we zelf ontwikkeld hebben:
de Talentenscan.
Wat is een Talentenscan?
De Talentenscan is eigenlijk een soort
gestructureerde vragenlijst om samen
met iemand op zoek te gaan naar nieuwe
uitdagingen en mogelijkheden. We horen
van onze collega’s dat dat een prima
methode blijkt te zijn: mensen vinden
het erg stimulerend om vanuit hun eigen
mogelijkheden en talenten te gaan
denken.
Maar Stratum is wel veel groter dan alleen
de wijk Bloemenbuurt.
Zeker. Maar we gebruiken de aanpak en
ervaringen die we in de Bloemenbuurt opdoen natuurlijk ook in de andere buurten.
En we hebben met de gebiedscoördinatoren van de gemeente ook al andere buurten geselecteerd die daarna benaderd
zullen worden. We hopen uiteindelijk de

netwerken in de verschillende wijken ook
aan elkaar te koppelen zodat niet elke wijk
opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Om
dit alles gestructureerd te laten verlopen
heeft WIJeindhoven Stratum in vier gebieden verdeeld en uit elk van die delen is er
iemand die ook aan Buurt in Bloei deelneemt. Sommige teamleden richten zich
op het inwoners-netwerk anderen zijn
vooral bezig met de ontwikkelplekken en
weer anderen richten zich op de bestaande netwerken in de buurt.
De ervaringen die we met
Buurt in Bloei in de Bloemenbuurt opdoen worden
dus nu ook al gebruikt in
de buurten waar we nog
niet huis aan huis langs
zijn geweest.

Meer weten?

Kijk op www.wijeindhoven.nl/
buurtinbloei of loop even binnen bij
ons inlooppunt in hal van Wilgenhof
op dinsdagen vanaf 15:30 uur.
E-mail:
stratuminbloei@wijeindhoven.nl
Chris Kuijlaars: 0611024053
Ton Essing: 0611023621

Hoe kun je Stratummers het beste bereiken?

Eindexamenonderzoek van Anouk Tijsma
Anouk Tijsma is student
Sociaal-maatschappelijke
dienstverlening aan
het Summa-college
en als stagiaire bij het
Cruydenhuisch bezig met
een afstudeeropdracht
die zich specifiek richt op
Stratum.
Voor haar eindexamen moet ze
als proeve van bekwaamheid een
onderzoek doen. Bijvoorbeeld een
onderzoek naar wat er allemaal in
een wijk speelt en welke problemen er
eventueel zijn. Anouk koos voor haar
onderzoek de vraag hoe je mensen in
een stadsdeel als Stratum nu eigenlijk
het beste kunt bereiken. En daarvoor
heeft ze een enquête opgesteld.
Met de informatie uit die enquête
hoopt ze tot aanbevelingen te kunnen
komen over hoe maatschappelijke
organisaties, verenigingen of de

overheid bewoners (u dus) het beste
kunnen bereiken. Het Bewonersplatform
Stratum raadt iedereen aan de enquête
in te vullen want daarmee krijgen we
allemaal een beter inzicht hoe u in de
toekomst het beste geinformeerd wilt
worden. Natuurlijk doe je een enquête
tegenwoordig online en niet meer met
een papieren vragenlijst.
U kunt de enquête invullen via de link:
www.hoeishetmetmijnbuurt.nl
U kunt ook klikken op de link via onze
website: stratummer.nl

www.hoeishetmetmijnbuurt.nl
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Nieuwe start Restaurant Cruydenhuisch
Wijkrestaurant Het Cruydenhuisch bestaat al ruim twaalf jaar. Het is een laagdrempelig
wijkrestaurant waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen
om zo weer aan een baan te komen. Het was een succesvol inititiatief van woningcorporatie
Trudo die helaas gedwongen werd er mee te stoppen. Het restaurant werd daarna door
anderen voortgezet maar dat bleek moeilijk. Sinds oktober zijn er twee ondernemers die het
toch aandurven: Dorien Minten
en David Berg. De Stratummer ging eens kennismaken.
Dorien en David kenden elkaar van FAB28, het wijkcentrum aan de Fabriciuslaan
waar ze allebei een flinke bijdrage aan hebben geleverd.
Dorien was daar beheerder
en David was voorzitter van
het bestuur.

werkt. Maar nu is het Het Cruydenhuisch helemaal opgeknapt
en elke dag vanaf tien uur open.
Mensen moeten daar echt nog
aan wennen merk ik. ’s Morgens
kun je hier al terecht voor koffie
en daarna kun je meteen blijven
lunchen.

David: “Trudo moest met het
Cruydenhuisch
ophouden
doordat wetgeving de corporaties aan banden heeft gelegd. Daarna nam de welzijnsorganisatie Lumens het
over maar die konden het ook

David: “Steeds meer ZZP-ers beginnen het Cruydenhuisch daarom te ontdekken als werkplek. Je
hebt hier meteen ook vergaderruimte onder handbereik. Logisch
dus dat we de samenwerking met
ZUS, de organisatie van Zelfstandigen in Stratum meteen hebben opgepakt. Maar wat we vooral

David Berg en Dorien Minten

heel veel mensen hier naar toe
te krijgen.
David: “Ik ben van huis uit sterk
gericht op netwerk-marketing.
Voor het bedrijfsplan wat ik opgesteld heb ben ik eerst gaan
kijken welke netwerken baat
zouden hebben bij het Cruydenhuisch. We zijn nu sinds begin oktober bezig en het gaat
nu ook hier echt lopen. We hebben hier meerdere verdienmodelen. Het restaurant is het één
verdienmodel, de ruimten van
niet bolwerken. Toen heeft een van de
koks het zelf nog geprobeerd met een Arabisch restaurant maar ook dat ging na zes
maanden ter ziele en daarna zijn wij door
Trudo benaderd om het restaurant overnemen. Dorien en ik hebben al een jaar samengewerkt bij FAB28. Daar waren we een
jaar eerder begonnen zonder te weten of
we het financieel wel zouden gaan redden
maar al snel bleek het ons prima te lukken:
er kon zelfs een betaalde beheerder worden aangesteld.”
Dorien: “Het idee was dat ik dat zou gaan
worden. Maar voor ik die beheerdersrol daar op me kon nemen had Trudo al
gezien hoe FAB28 was gaan functioneren
kwamen ze vragen of David en ik het Cruydenhuisch over wilden nemen. Wij vullen
elkaar prima aan. Ik heb 37
jaar in de verpleging gewerkt,
maar had al lang affiniteit en
ook ervaring met horeca. Ik
ben van de interne organisatie,
het regelen, gastvrouw zijn en
David, met een achtergrond in
economische bedrijfskunde, is
heel goed in PR en marketing.
Hij weet, onder meer via Face- book,

de voormalige buurtinfowinkel is een ander verdienmodel en de kookeilanden die
we hier hebben is ook een verdienmodel.
Daarnaast vormen evenementen en catering nog een extra verdienmodel.”
Dorien:” We zijn wel begonnen met een paar
hick-up’s. Onder andere
de kookeilanden verhuren was de eerste weken
niet mogelijk omdat ze
niet meer bleken te werken omdat ze erg vervuild waren. Een professioneel schoonmaakbedrijf
heeft hier met acht man een week hard ge8

Elke dag, behalve maandag, biedt
het Cruydenhuisch een lekkere
maaltijd voor maar 5 euro onder
de naam Bij ons Mam! Eten a la
Carte kan ook, er is een uitgebreide lunchkaart en er worden naast
verschillende voorgerechten ook
hoofdgerechten aangeboden varieerde van een Risotto voor € 7,00
tot een heerlijke biefstuk met friet
voor € 14,00.
Binnenkort starten start het Cruydenhuisch met abonnementen zodat de regelmatige gast nog voordeliger uit is. Elke dinsdagavond
wordt er een Wereldmaaltijd geserveerd door een gastkok uit steeds
een ander land. Een internationale
avond dus met koken volgens eigen cultuur.
Extra gezellig is dat de gastkok
vaak ook eigen landgenoten meebrengt de dinsdagavond een echt
internationale karakter heeft.

heel graag willen is dat de buurt
meer betrokken wordt. Bijvoorbeeld door hier een kaartclub te
beginnen, een kienclub of wat
dan ook.”
Dorien: “Onder de plannen voor het komende jaar is het idee van een klein gezondheidscentrum achter het restaurant
waar je terecht kunt voor massage, pedicure en bijvoorbeeld voetzoolrefex-massage.
Een ander idee wat snel gerealiseerd zou
kunnen worden is om als restaurant de mogelijkheid te bieden om in familieverband
te komen eten met mensen met beginnende dementie of autisme-stoornissen. Vaak
zijn er teveel prikkels voor die mensen om
in een gewoon restaurant te komen eten
maar in het Cruydenhuisch kunnen ze ontvangen worden in een eigen afgeschermde
ruimte.
Diezelfde ruimten zijn in de loop van het
jaar beschikbaar voor mensen die met kinderen en kleinkinderen apart in familieverband iets te vieren hebben. Ongestoord
feest in je eigen ruimte, en het Cruydenhuisch verzorgt de catering.”
David; “ons streven is dat het Cruydenhuisch elke dag gezellig vol zit. Dat gebeurd
onder andere door wekelijkse activiteiten
zoals een spelletjesavond op woensdag.
En één keer per kwartaal wordt er ook iets
groots georganiseerd. In het eerste kwar-

taal van 2019 gingen
zes talentvolle amateurkoks de strijd aan
om de titel ‘Chefkok
Eindhoven’. De tweede
editie is reeds volop in
voorbereiding. Ditmaal bieden wij maximaal 24 kandidaten die ervaring willen
opdoen in de horeca en een baan daarin
wensen. De kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 juni 2019, want het horeca
zomer trainingsprogramma gaat 7 juli van

start. Uiteindelijk gaan de 9 beste kandidaten door naar Chefkok Eindhoven dat
elke zaterdag in september en oktober zal
plaatsvinden.

Sinds kort heeft Het Cruydenhuisch
een openbare winkel. Als u een product heeft dat u wilt verkopen in de
buurt dan kan dat: neem met ons
contact op of loop even gezellig
binnen.

Succesprogramma in het Cruydenhuisch
Via het ‘Succesprogramma’ van het Cruydenhuisch kan een deelnemer
één avond per maand Het Cruydenhuisch als zijn of haar restaurant gebruiken. Deelname aan het programma kan voor minimaal drie maanden á € 400 (excl. btw) per maand.
Sangeetha Govind deed dat het eerste kwartaal, en Pratibha Bratt neemt deel
in het tweede kwartaal. Sangeetha heeft haar deelnamebijdrage ruimschoots
terugverdiend. Er wordt nu ook een groepsuccesprogramma georganiseerd
waar iedereen aan kan deelnemen. Kosten: slechts € 120 (excl. btw) per
maand voor maximaal 3 maanden. Elke deelnemer kan minimaal € 1000
werven of verdienen eventueel met behoud van uitkering.
Wie interesse heeft neemt contact op met David Berg via:
reserveringen@hetcruydenhuisch.nl of bel naar 040 202 45 83
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Afscheid Jan Bergmans van de Willakkers
Jan Bergmans heeft afscheid genomen van basisschool De Willakkers waar hij ruim vijftien jaar met hart en ziel
leiding aan heeft gegeven. En hoewel Jan zijn werk daar best zal gaan
missen is hij niet het type
dat snel in een zwart gat valt: hobby’s genoeg. De Stratummer blikte met
de geboren en getogen
Stratummer terug op een werkzaam leven als onderwijzer en directeur.
Geboren Stratummer?
Ja, geboren en getogen aan de Leenderweg. Vlakbij de fontein, recht tegenover fietsenmaker Jan de Kuster die oudere Stratummers zich nog wel herinneren. Ik ging naar
de Fransiscus
Xaveriusschool in de
Thijmstraat,
bij Sjef van
Doorne
en daarna
naar
de middelbare
school.
Mijn vader was al overleden toen ik net vier jaar
was en omdat ook mijn moeder kwam te
overlijden, heb ik de laatste jaren van mijn
middelbare schooltijd op pensionaat Eikenburg gezeten. Daarna heb ik nog jaren met
mijn zus aan de Leenderweg gewoond. Op
mijn tijd op Eikenburg kijk ik met veel plezier
terug. Dat was een goede impuls voor mij,
vanwege de netheid, discipline en orde die
er heerste. Ik heb er vrienden aan overgehouden die ik nog twee keer per jaar ontmoet.
En na de middelbare school?
Ik was toen twintig en moest in militaire
dienst. Na mijn diensttijd ging ik naar de
Pedagogische academie aan de Hemelrijken en werd ik opgeleid tot ‘lesboer’. Toen
ik daar vanaf kwam was er nauwelijks werk
maar gelukkig kon ik toch bij de SKPO terecht. Dat is het grote schoolbestuur dat in
Eindhoven en Son en Brueghel 36 scholen
heeft. Daarvan heb ik er zeker 30 van binnen leren kennen. ‘s Morgens werd ik opgebeld om te horen waar ik moest invallen.
Soms bleef ik wat langer op een school. Op
de Don Boscoschool aan het Mimosaplein
heb ik een jaar gestaan, en ook een jaar
op de Jozefschool aan de Heezerweg. Uiteindelijk kwam ik terecht in de Achtse Barrier. Daar stond, midden in het weiland, een
houten
schooltje voor
de kinderen
van de
wijk in
aanbouw.
In
1983 begonnen we daar met zes man inclusief conciërge. Ik stond voor een combinatieklas
van elf kinderen. Vierde–, vijfde– en zesde
klas, wat nu groep zes, zeven en acht is. Pionieren hoor. Maar met als wapenfeit de
hoogste landelijke score op de Cito eind-

toets van dat jaar. Gemiddelde van 550.
Overigens wel dankzij de enige zesdeklasser die ik in de groep had en die alle vragen van de toets goed had. Knap!. Ik heb
dezelfde toets gemaakt met toch twee fouten. Die school begon met 40 kinderen en
groeide uit tot 800 leerlingen toen ik er in
2001 weg ging.
Ik was intussen getrouwd en omdat mijn
vrouw en ik aanvankelijk geen kinderen
leken te kunnen krijgen besloot ik gebruik
te maken van de “arbeidsduurverkortingsregeling” waarmee je in na een aantal jaren sparen een tijdlang doorbetaald verlof
kon krijgen. Onze bedoeling was om een
wereldreis te gaan maken. Maar tegen de
tijd dat ik een half jaar vrije tijd bij elkaar
gespaard had, hadden we 2 kinderen: een
dochter en een zoon. Die wereldreis is er
niet meer van gekomen. Dat werd een tour
van anderhalve maand door Zuid-Afrika,
terwijl mijn zus hier in huis voor de kinderen zorgde.
Eenmaal terug op school kreeg ik toch
behoefte aan iets anders. Op de basisschool
Willakkers hier in Stratum was een vacature
en omdat dat heel dichtbij mijn huis was,
heb ik daar op gereageerd. Nooit spijt
van gehad. Er waren daar wat wisselingen
in de directie en ik werd door het bestuur
gevraagd of ik voor een half jaar als
directeur wilde waarnemen. Daar kreeg ik
een prima begeleiding bij en
dat half jaar werd een jaar. Het
beviel uiteindelijk zo goed dat
ik mijn master onderwijskunde
ben gaan halen zodat ik na dat
jaar definitief als directeur aan
de slag kon gaan.
Bij de SKPO is het zo geregeld
dat je
als schoolleider integraal werkt.
Van a tot z moet je je eigen broek ophouden.
Dat liep goed. Goede resultaten, rust onder
het personeel, financieel alles op orde. Je
werkt op zo’n school met een omzet van
1,8 miljoen en alleen investeringen die
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boven de 50.000 euro uitkomen worden
met het bestuur vooraf besproken. Bij de
SKPO wordt de vergoeding vanuit het rijk
over alle 36 scholen zo verdeeld dat iedere
school een hoge mate van eigen financiële
verantwoordelijkheid heeft en zelf bepalen
kan waar en hoe het geld wordt besteed.
Ik ben zestien jaar aan De Willakkers
verbonden
geweest
en
heb
drie
verbouwingen meegemaakt. De school had
240 leerlingen toen ik er kwam en nu zijn
het er bijna 400. We hebben er in de loop

van de tijd vier lokalen bij gekregen.
Maar je was niet alleen ‘lesboer’.
Iedereen krijgt wel eens het gevoel naast je
werk ook nog wat anders te willen doen. Ik
kreeg dat toen ik in 1983 in de krant een
advertentie las waarin mensen gevraagd
werden voor de vrijwillige brandweer. Daar
heb ik op gesolliciteerd en ik werd er ook
aangenomen. Dat betekent iedere week
één oefenavond, altijd op donderdagavond
en daarnaast een lesavond. En uiteraard,
wanneer er een beroep op je gedaan wordt,
melden op de kazerne om bij een flinke
brand de beroepskrachten aan te vullen.
Vrijwilligers bij de brandweer zijn
gelijkwaardig aan beroepskrachten en
hebben dezelfde kennis, kunde en opleiding.
In Veldhoven met een vliegveld en een groot
ziekenhuis binnen de gemeentegrenzen is
zelfs het hele korps vrijwillig. In Eindhoven
hebben we een beroepskorps met zo’n 1500

Jan Bergmans, uiterst rechts, als bevelvoerder-brandmeester

uitrukken per jaar. Bij flinke calamiteiten
kunnen de beide kazernes, in het Centrum
en in Woensel onbemand raken en dan
nemen de vrijwilligers de kazerne over, en
bij een grote brand komen de vrijwilligers
erbij om mee te blussen.
Hoe is dat te combineren met een baan?
Op school moet je daar natuurlijk iets voor
regelen en dat kan alleen met instemming
van het bestuur. Nu is het wel zo dat er
meestal s’ nachts een beroep op je gedaan
wordt maar ook als er een oproep komt terwijl je voor de klas staat moet er wel iemand
voor je kunnen inspringen. Ik ben er, met
flink doorstuderen, uiteindelijk bevelvoerder-brandmeester geworden en heb er 25
jaar deel van uitgemaakt. Ik kreeg bij mijn
afscheid een Koninklijke
Onderscheiding, waar ik
heel trots op ben.
Dan zul je ook wel wat
hebben meegemaakt.
Mijn grootste brand
was wel de veiling in
Veldhoven. Daar kreeg
ik de opdracht om het
transformatorhuisje, dat
het hele industrieterrein
èn het nabij gelegen
ziekenhuis van stroom
voorzag, koste wat kost
te redden. Dat ding lag benedenwinds
dus vlammen, rook en vuiligheid kreeg je
over je heen. Met alle kunst en vliegwerk,
waterschermen en noem maar op is het
me toch gelukt. Je loopt dan natuurlijk

voortdurend
met
perslucht op, dus een
beetje conditie moet
je wel hebben.
Maar als vrijwilliger
doe je alle soorten
brandweerwerk.
Dus
van het
spreekwoordelijk
“katje in de boom”
tot verschrikkelijke
incidenten. Het fijnst
vind ik het gevoel
dat je wat doet voor de
samenleving.

Nog meer hobby’s?
Ik zit in het bestuur van het St. Catharinagilde. Catharinagilde-Stad wel te verstaan,
want we hebben meer gildes in Eindhoven
met die naam. Wij zijn de oudste vereniging
van Eindhoven en schieten met kruisboog
in het Stadswandelpark. Ik ben vaandrig,
loop dus met het Vaandel rond. Met 50
Gildebroeders zijn we nog steeds een van
de grotere gildes, waar intussen ook mijn

zoon Floris deel van uitmaakt.
En verder heb ik als hobby jagen.
Ik heb geen eigen jachtgebied maar
ga mee met andere jagers. Ik jaag
uitsluitend op klein wild. Heerlijk
met mijn hondjes door een weiland
struinen en af en toe een gans, een
eend of een duif schieten.
Jager wordt je na een opleiding
van een jaar met theorie, wetskennis en
dierkunde. Zes diersoorten worden tot wild
gerekend: patrijs, fazant, duif en eend en
haas en konijn. Andere dieren zoals ree of
hert vallen onder jachtbeheer. Daarvoor

“

Ik heb mijn hele leven in Stratum gewoond in maar
twee huizen: mijn ouderlijk huis aan de Leenderweg
en waar we nu wonen: in de Sint Bernulphuslaan in de
Sintenbuurt. Ik heb veel veranderingen gezien in Stratum.
Bijvoorbeeld het verdwijnen van kerken, kroegen en
winkels.

Ik herinner me groenteboer De Ridder, op de hoek van
Pioenroosstraat, Bakker Bahlman, hoek Bottelroosstraat,
van Duinhoven, de kruidenier op de hoek van de
Kalmoesstraat, gebroeders Gruiters, slagers aan de
Thijmstraat, ijzerwaren winkel Snijders die vanuit de
11

Interview
worden ieder jaar tellingen uitgevoerd
zodat precies bepaald kan worden hoeveel
er, bokken of geiten van een soort er

afgeschoten moeten worden. In gebieden
waar je een jachtvergunning hebt kun je
jagen, beheren of schade bestrijden.
Zo kunnen grondeigenaren je vragen je
om een bepaalde diersoort waar ze veel
overlast van hebben te bejagen.
Een bijzondere hobby is overigens ook het
rijden op oude Puchjes. Ontstaan toen
ik in 2007 met mijn beste vriend 40 jaar
bevriend was. We kenden mekaar nog van
de eerste klas van de middelbare school en
dat wilden we wel eens vieren en evalueren
door een keer met z’n tweeën op vakantie
te gaan. We kwamen er niet uit wat dan
de bestemming moest gaan worden en
daarom besloten we allebei een oude Puch
te kopen om een flinke rit te gaan maken.
Uiteindelijk zijn we met z’n tweeën op
de brommer helemaal naar Santiago de
Compostela geknord. Nu maken we zelfs
in gezinsverband tochtjes want mijn vrouw,
dochter en zoon hebben er zelf ook een.
Sinds kort heb ik naast die klassieke Puchs
bij mijn pensionering van mijn vrouw ook
een klassieke auto gekregen. Een
Volkswagen cabriolet 1303 LS uit
1978.

Kalmoesstraat naar de Thijmstaat verhuisde en nu nog
steeds aan de Leenderweg zit.
De parochiekerk was niet alleen een kerk maar je had
er ook van alles er omheen wat er bij hoorde. Scholen,
gemeenschapshuizen en huizen voor religieuzen. Het
waren echte buurtcentra in die tijd.
Gelukkig wonen we in een buurt waar ik nog iets van
die vroegere saamhorigheid en gemoedelijkheid terug
vindt “ Dat voelt goed, dat voelt vertrouwd, dat voelt
Stratums “

Roostenzangers werken toe naar eeuwfeest
Het van oorsprong Stratumse koor De Roostenzangers werd onder de naam Unitas et Pax als
kerkkoor van de Gerardus Majella parochie opgericht in 1925, hetzelfde jaar waarin ook het
–gelukkig nog steeds bestaande– kerkgebouw gereed kwam. De Stratummer maakte kennis
met koorlid en oud bestuurslid Jos van Dijk en met dirigent Jos Thomassen.

Hoe zijn jullie zelf bij het koor terecht
gekomen?
Jos van Dijk: “Ik zong als jongenssopraan in
het Tivolikoor waar mijn oom dirigent was,
totdat mijn stem ging breken. Mijn vader,
Dyon van Dijk, was inmiddels dirigent in
de Gerarduskerk geworden en toen ik weer
bij stem was, drong hij erop aan dat ik bij
hem in het koor zou komen zingen. Dat is
nu 54 jaar geleden dus ik heb een flink stuk
geschiedenis meegemaakt.”

Uitvoering van Misa Criolla in het Muziekcentrum.

natuurlijk geld of we stellen het zelf samen
uit musici in onze omgeving maar dan is
het natuurlijk altijd een hoop geregel en
rondbellen. Toch lukt het altijd.”

Jos Thomassen: “Ik kwam in 1983 bij het
koor terecht als opvolger van Dyon van Dijk,
als dirigent dus. Ik ben van huis uit overigens
fysicus. Toen ik ging studeren stond ik voor
de keuze of ik conservatorium zou gaan
doen of natuurkunde en het werd toch het
laatste. Na mijn studie in Utrecht kwam ik
voor een onderzoek op akoestisch gebied
in Eindhoven terecht. Dat onderzoek bracht
me toch weer een eind richting muziek en
bracht me er ook toe alsnog conservatorium
te gaan doen. Dat ben ik naast mijn werk
gaan doen met als hoofdvak koordirectie
en als bijvakken piano en zang. Via een
collegastudent op het conservatorium
kwam ik er achter dat er in Eindhoven een
koor was dat een dirigent zocht en ik heb
daar toen gesolliciteerd.”
Jullie leggen de lat best hoog.
“We hebben als koor altijd aansprekende
dingen gedaan, afhankelijk natuurlijk van
de omvang want zoals elk koor is ook ons
koor onderhevig aan wisselingen. Ooit
hadden we bijna honderd leden maar
door natuurlijk verloop schommelt het
ledental altijd en het is ook wel eens op een
minimumaantal van veertig geweest. Dan
pas je je repertoire wat aan totdat je weer
op sterkte bent.
Belangrijk is om de sfeer in het koor op
peil te houden. Dat is een taak voor de
dirigent tijdens de repetities maar we
organiseerden ook altijd dingen daarbuiten
om de saamhorigheid en de sfeer zo goed
mogelijk te krijgen. Van oudsher waren vaak
hele families lid van het koor maar dat is
tegenwoordig veel minder het geval. Toch is
het saamhorigheidsgevoel nog groot. Voor
sommige leden voelde het koor echt als een
soort warme deken en dat is iets waar we
ook altijd naar blijven streven.”
Jullie werken altijd toe naar een openbare
uitvoering van een aansprekend werk.
“Zo’n uitvoering doen we altijd met een
orkest. Dat wordt ingehuurd en kost

Zoek jullie nog nieuwe leden?
“Ja, echte groei is niet nodig maar we
zouden graag de balans in het koor nog wat
verbeteren. De damespartijen zijn gelukkig
goed bezet, al zullen we een glanzende
sopraan natuurlijk altijd met open armen
ontvangen. De bassen zijn bij ons kwalitatief
goed maar het is een relatief kleine groep.
En bij de tenoren zien
we
nu dat de gemiddelde
leeftijd hoger ligt dan bij
de dames dus zoeken
we bij zowel bij bassen
als de tenoren nog
versterking.”

Begeleider Rolf van Heck tijdens een concert.

De Roostenzangers gaven grote
concerten met bekende klassieke
werken. Zoals het ‘Requiem’ van
Fauré, het ‘Weihnachtsoratorium’
van Bach, de ‘Messiah’ van Händel en ‘Die Schöpfung’ en ‘Die
Jahreszeiten’ van Haydn.
En ook niet-religieuze werken
stonden vaak op het programma,
zoals concertante opera’s van
Mozart (‘Die Zauberflöte’ en ‘Idomeneo’) en koorwerken van Beethoven en Brahms. Bijzonder waren ook de uitvoeringen van Misa
Criolla van de Argentijnse componist Ariel Ramírez.
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Kun je je zo aanmelden?
“Ja hoor. Mensen moeten het natuurlijk
leuk vinden om te zingen en over een
redelijke stem en muzikaliteit beschikken
Bij een nieuw lid wordt uiteraard een
stemtest afgenomen. Zo’n test is bedoeld
om te zien wat voor het aspirant-lid
de beste plek is in het koor en wat de
ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Het is niet
bedoeld als ‘streng examen’. Aan het begin
van de wekelijkse repetitie op donderdag
werken we aan stemvorming en een paar
keer per jaar hebben we ook een studiedag.
Tegenwoordig werken we ook met MP-3
files waarop alle partijen en de begeleiding
staan, met de eigen partij er extra uitgelicht.
Zo kun je thuis buiten de repetitie je partij
goed instuderen. Dat scheelt noten stampen
op de repetitieavonden.”
Moet je noten kunnen lezen?
“Mensen die noten kunnen lezen zijn bij
het instuderen in het begin in het voordeel
maar daarna haakt de rest altijd snel aan.
En als je niet echt noten kunt lezen werkt
de partituur tijdens het zingen toch als
geheugensteun want het notenbeeld geeft
altijd aan of de melodie omhoog of omlaag

gaat. We streven naar een relatief lage
instap voor nieuwe leden maar we leggen
uiteindelijk wel de lat op een zeker niveau.
Koorleden hebben door het repertoire
wat we zingen vanzelf ook een zekere
smaakontwikkeling en dat stimuleren we
bewust. Wie als koorlid zonder ervaring of
achtergrond begint zal na verloop van tijd
echt groeien en zich meer muziekstijlen
eigen maken. Het is overigens niet alleen
klassiek repertoire wat we zingen. Zeker bij
kleinere concerten staat ook lichtere muziek
op het programma. Songs van bijvoorbeeld
met Leonard Cohen of Bob Dylan. Maar
ook dat benaderen we vanuit de klassieke
manier van koorzang en zangtechniek
waarbij we de verschillende stemgroepen
naar elkaar toe laten kleuren.”
Hoe Stratums zijn De Roostenzangers nog?
“Het is van oorsprong inderdaad een
Stratums koor maar de basis is wel

verbreed. Op het ogenblik komen de leden
uit heel Eindhoven en ook van daarbuiten,
we hebben ook leden uit Best, Waalre,
Geldrop-Mierlo, Son en Breugel, Nuenen
en Helmond. Maar we repeteren nog wel
elke week in Stratum en wel in Fab28 aan
de Fabritiuslaan.”
Kost het veel tijd?
“De inspanning is voor de leden niet het
hele jaar door even intensief. Alleen als
we echt toewerken naar een concert, en
dat doen we twee keer per jaar. Eén keer
per jaar kleden we zo’n concert ook in
als project waarbij mensen van buitenaf
kunnen instromen. Dat zijn mensen die
graag eens een periode willen meedraaien
zonder zich als lid vast te leggen voor een
langere tijd. Een ideale manier om kennis
te maken met het koor. Vanaf april gaan
we weer toewerken naar een groot concert,
dat voorlopig gepland staat voor november

en hoewel we het programma nog niet
hebben vast gesteld zal daar zeker
een behoorlijk werk van Mozart bij
zijn.”
Wie overweegt om in een koor te
gaan zingen kan gerust een kijkje komen nemen op een repetitieavond van de Roostenzangers. Het
koor repeteert elke donderdagavond van 20.00–22.30 u. in wijkcentrum FAB28 aan de Fabritiuslaan
28 te Eindhoven.
Meer info via: Secretaris: Mary
Swijghuisen Reigersberg, tel. 0499396153. Dirigent: Jos Thomassen
tel. 040-2459782, E-mail: roostenzangersehv@gmail.com, Website:
https://roostenzangers.nl

Helen Janssen: “ Ik nam twee jaar geleden deel aan het project van ‘Luther
tot Bach’. Ik voelde me meteen heel erg welkom en daarom ben ik bij het koor
gebleven. De muziek is een hele uitdaging want het niveau is best wel hoog.
Wat ik ook leuk vind is de variatie. Het repertoire varieert van klassiek tot het
het lichtere repertoire. Erg leuk was de Misa Criolla van Ramirez met begeleiding door een Latijns Amerikaanse muziekgroep.”
Gerard de Lau: “Ik heb in verschillende koren gezongen maar kwam bij de
Roostenzangers nadat ik een keer had meegedaan aan een project met muziek van Händel. Zo feestelijk en vrolijk.
Wat mij aantrekt is niet alleen het goede repertoire maar vooral ook de ontspannen en prettige sfeer binnen het koor.
Als iemand jarig is geweest zingen we tijdens de repetitie altijd een meerstemmig ‘lang zal ze leven’. “

Het koor is begonnen als jongens– en mannenkoor. In de
lange periode sinds de oprichting waren dirigenten als Hans
Kronenburg in de jaren vijftig,
en Dyon van Dijk vanaf 1962,
de stuwende krachten waardoor
het koor een steeds hoger niveau kreeg.

première van de Messa di Gloria
van Giacomo Puccini in de Eindhovense Stadsschouwburg. Een
ander muzikaal hoogtepunt was
de uitvoering van het Magnificat
van C.Ph.E. Bach in de Catharinakerk in Eindhoven in 1978.
Vanaf 1983 staat de huidige dirigent, Jos Thomassen, garant
voor de verdere muzikale ontwikkeling van het koor.

Omdat het steeds moeilijker
werd jongens voor het koor te
interesseren, werden op 27 oktober 1966 de eerste damesleden ingeschreven. Vanaf dat
moment was het dus een gemengd koor. En in 1967 volgde
het besluit het kerkkoor om te
vormen tot een profaan koor.

Het ledental dat ooit op 100
stond daalde in de loop van tijd
door allerlei omstandigheden
flink maar ligt inmiddels weer jaren vrij stabiel op rond de 45 leden. Er wordt wekelijks gewerkt
aan nieuw repertoire waarmee
jaarlijks minimaal twee aanspreEr kwam daarom ook een nieukende concerten gegeven worwe naam: ‘De Roostenzangers’,
den. Altijd in samenwerking met
geïnspireerd door de Stratumse buurt De Roosten waar professionele muzikanten zoals bijvoorbeeld het gerede leden oorspronkelijk vandaan kwamen. Het vijftig- nommeerde Barokorkest Florilegium Musicum. Inmiddels
jarig bestaan in 1975 werd gevierd met de Nederlands kan het koor toe gaan werken naar het eeuwfeest.
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Kleinschalige dagopvang voor ouderen

Tanja Weijts en Linda Volleman zijn iets meer dan een jaar geleden in Stratum een dagopvang voor kwetsbare
ouderen begonnen. Gericht op mensen die geheugenproblemen hebben die op (beginnende) dementie wijzen.
de stad. Er zijn bijzondere plekken en nieuwe spots te (her)ontdekken. Wij willen met
hen op een individuele en liefdevolle manier herinneringen delen. Uitstapjes maken
naar café, markt, museum, concert, lezing
en park. Maar ook een regelmatig bezoek
aan voor de client bijzondere plekken behoren tot de mogelijkheden.”
Ze hebben allebei gewerkt bij Vitalis, op een
gesloten afdeling voor mensen met dementie en ze liepen al een tijdje rond met het
idee om voor zichzelf te beginnen. De eerste stap was een geschikt pand te vinden.
Dat moest sfeervol zijn zodat mensen zich
er behaaglijk en thuis kunnen voelen, maar
het moest ook een verbinding hebben met
de stad.
Tanja: “Ons initiatief onderscheidt zich van de reguliere opvang doordat
wij de mogelijkheden
van de stad Eindhoven
voor allerlei activiteiten kunnen gebruiken.”
Linda: ”Als je naar een instelling moet voor
dagopvang is dat best een drempel. Onze
kleinschalige opvang ligt veel meer in het
verlengde van het eigen huis. De meeste
ouderen hebben veel herinneringen aan

Tanja: ”Wij zoeken dus bewust aansluiting
bij de stad. Dus een ander soort opvang als
bijvoorbeeld een zorgboerderij waar het accent ligt op buitenzijn en dieren. Iemand die
niets met koeien heeft maar wel affiniteit
met culturele activiteiten zoals museumbezoek of theater kan prima bij ons terecht.
Zo biedt het van Abbemuseum een speciale
rondleidingen voor mensen met geheugenproblemen en ook de lunchconcerten in het
Muziekcentrum staan vast op ons programma. Maar ook gezamenlijk de krant lezen,
boeken bestuderen, muziek beluisteren en
in beweging blijven. Ook doen we geheugen- en oriëntatiespelletjes zoals kaarten,
puzzelen, bordspelen. En we gaan ook af
en toe gezamenlijk een visje pikken op de
markt. We koken hier trouwens elke dag gezamenlijk voor de lunch.
Linda: “Daarmee blijken we inderdaad in
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een behoefte te voorzien. Na iets meer dan
een jaar kunnen we zeggen dat ons initiatief echt
is aangeslagen. Wij zijn
begonnen in een tijdelijke locatie in het gebouw
van het voormalige Augustinianum. In augustus vorig jaar verhuisden we naar ons
huidige pand Leenderweg 74. Aanvankelijk
was dat ook als tijdelijk bedoeld maar gelukkig hebben we sinds begin van dit jaar
een huurcontact zodat we nu een vaste plek
op een ideale locatie hebben.”
Tanja: “Door de kleinschalige aanpak met
maximaal 10 of 12 mensen op een dag
kunnen speciale wensen van onze bezoekers
gemakkelijker worden gerealiseerd. Mensen
kunnen bij ons terecht via een indicatie en
op basis van Persoonsgebonden budget
(PGB) maar ook ouderen zonder geheugen
problemen, die graag culturele activiteiten
willen ondernemen in een huiselijke setting
kunnen bij ons terecht wanneer dit uit eigen
middelen betaald kan worden.

Leenderweg 74
06-41196393
www.stadsopvangonsthuis.nl

Klusser Kees
65+er voor huis, tuin
en interieur: • Timmerwerk

• Houten vloeren
• Trap renovatie
• Schilder– en behang werk
• Stuc– en tegelwerk
• Levering en montage
kunststofkozijnen

M: 06 114 412 57
: klusserkees
E: keesvankerkoerle@gmail.com

Voel je thuis
bij Sint Annaklooster
Specialisaties:
• Wil jij werken in een zorgorganisatie waar oprechte
aandacht is voor de cliënt en waar iedereen welkom is?
• Wil je samen met collega’s en vrijwilligers je steentje
bijdragen om de eigen regie van de cliënt te versterken?
• Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende zorg
en werk je graag met passie vanuit het hart?

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

Dan voel jij je thuis binnen Sint Annaklooster. Wij zoeken:

verpleegkundigen, verzorgenden IG, medewerkers
voor hulp bij het huishouden en vrijwilligers.
Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor
de nieuwste vacatures of schrijf een sollicitatiebrief naar
werkenvanuitjehart.nl. Twijfel je nog? Eerst een dagje meelopen
mag ook. Bel dan met de afdeling HR: 040 20 98 429.
Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en
ben je van harte welkom.

Heezerweg 307 • 5643 KE Eindhoven
T: 040-2125333

www.sintannaklooster.nl

E: info@fysiotherapieheezerweg.nl
W: www.fysiotherapieheezerweg.nl
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Vijf jaar Zelfstandigen Uit Stratum
In Stratum wonen en werken heel wat zelfstandigen met de meest uiteenlopende beroepen. Vijf jaar geleden
werd ZUS opgericht, (Zelfstandigen Uit Stratum), een stichting voor Stratumse ZZP-ers die nu vijf jaar bestaat.
De Stratummer ging op bezoek bij het
bestuur
van
het jubilerend
netwerk.
Hoe kwamen jullie op het idee om een
stichting voor zelfstandigen op te richten?
“Twee van ons kenden elkaar als moeder
via de basisschool aan de Floralaan waar
we ook als vrijwilliger actief waren. Zo kwamen we erachter dat we allebei zelfstandig
ondernemer waren. Daarna zijn we er op
gaan letten en zo kwamen er al snel achter
dat er achter de voordeuren van Stratum
verbazend veel zelfstandigen huisden.
Daarop zijn we andere zelfstandigen gaan
benaderen. Het was ook net een tijd dat het
minder ging met de economie waardoor er
ook steeds meer ZZP-ers bij kwamen. Ons
doel was om te proberen meer bekendheid
te geven aan de vele specialisten achter die
Stratumse voordeuren en daarom zijn we
op zoek gegaan naar zoveel mogelijk zelfstandigen. Zelfs bij het hondenuitlaten wilden we altijd weten of iemand niet toevallig
ZZP-er is.
Bij de eerste bijeenkomst in cafe Casino is
de site gelanceerd, waarmee we letterlijk
zzp-ers in Stratum op de kaart zetten. Met
als eerste doel het zichtbaar maken van het
grote aanbod aan professionelen op verschillende vakgebieden in de buurt. Een
soort Gouden Gids van Stratum.

v.l.n.r. Marion, Emmeke, Mariëtte en Judith (Portretten: www.paulissimo.nl)

begeleiding kinderen
coaching + consultancy
communicatie + ontwerp
culinair + event
gezondheid + welzijn
kunst + cultuur
opleiding + training
ontspanning + vrije tijd
textiele werkvormen
wonen, design
en renovatie
Hoeveel zelfstandigen zijn er eigenlijk in
Stratum?
“Dat weten we natuurlijk niet precies maar
bijna honderd zelfstandigen hebben zich
nu aangesloten bij ons. Van binnenhuisarchitect, tot natuurgeneeskundige, van
trommelaar tot cateraar, van trombonedocent tot kleding versteller. Veel creatieve beroepen, maar ook veel adviseurs en
coaches.”
Toch niet alleen maar vrouwen?
“Nee natuurlijk. We heten wel ZUS maar er
zitten net zo goed mannen in ons netwerk.
Al die mannen en vrouwen hebben heel
wat gemeenschappelijk: ze zoeken klanten, samenwerking en mogelijkheden om
zich te profileren. Dat is wat ZUS hen biedt.
ZUS biedt een platform, non-profit, waarbij
vanuit de groep wordt meegedacht, waardoor verrassende initiatieven ontstaan. Zo
16

hebben we voor onze leden regelmatig bijeenkomsten. Afgelopen jaar bijvoorbeeld
een druk bezochte avond over de privacywetgeving maar ook een avond over het
gebruik van social media. Dat zijn avonden die ingevuld worden door specialisten
uit ons eigen netwerk. Maar we laten ook
successtory’s presenteren door succesvolle
ondernemers buiten ons netwerk.
Maar bovenal bieden wij, onder het motto ‘Support your local dealer’ bewoners en
bedrijven in en om Stratum een heel scala aan gespecialiseerde dienstverleners uit diverse beroepsgroepen,
vaak direct om de hoek. Kijk eens
op onze website.

www.zus-eindhoven.nl

Inschrijven voor nieuwe 55+
woningen in Tivoli
In de driehoek tussen de Tijgerstraat
en Neushoornstraat in Tivoli bouwt
Woonbedrijf 63 nieuwe woningen
en appartementen. De meeste
woningen zijn bedoeld voor
mensen van 55 jaar of ouder of
voor mensen die mindervalide zijn.
De woningen liggen rondom een
gemeenschappelijke binnentuin en
een eigen parkeerterrein.
een balkon of tuin. Ieder appartement
heeft een aparte berging op de begane
grond.
De acht benedenwoningen op de begane grond (52 – 58 m2) hebben een woonkamer, keuken, toilet, badkamer en twee
slaapkamers. Ook hebben ze een tuin met
berging. De acht bovenwoningen op de
verdieping (68 – 70 m2) zijn bedoeld voor
mensen van 18 jaar en ouder. Zij hebben
twee woonlagen en een voordeur op de
begane grond. De eerste verdieping heeft
een woonkamer, keuken en slaapkamer.
Op de tweede verdieping vind je de badkamer en een 2e slaapkamer. Ze hebben
een balkon en een een losse berging op de
begane grond.

Alle woningen worden goed geïsoleerd en
koken en verwarmen doe je elektrisch want
er is geen gasaansluiting. Bewoners uit Tivoli komen als eersten in aanmerking voor
deze woningen. De overgebleven woningen worden medio mei aangeboden aan
woningzoekenden van buiten de wijk.
Er komen 28 rijwoningen (70 – 77 m2) bedoeld voor 55+ers of mindervaliden. Deze
rijwoningen hebben de belangrijkste kamers op de begane grond: woonkamer,
keuken, toilet, badkamer en een slaapkamer. Op de verdieping is een extra slaapkamer. Er komen ook nog drie grotere
gezinswoningen, die we rechtstreeks aanbieden aan minimaal drie personen.
In het midden van de driehoek komt een
appartementengebouw met vijftien appartementen (65 m2). Het gebouw bestaat uit
drie woonlagen met een lift. De appartementen hebben een woonkamer, keuken,
toilet, badkamer en twee slaapkamers en

Er is één rijwoning (97m2) bedoeld voor
mensen van 23 jaar en ouder. Van deze
rijwoning is er maar één. Woonkamer,
keuken, toilet en extra (slaap)kamer liggen
op de begane grond. De badkamer en één
slaapkamer vind je op de verdieping. Er is
ook een tuin met berging.

Inschrijven kan heel eenvoudig via
de website www.woonbedrijf.com.
Klik bovenin op ‘Woning zoeken’ en
ga dan naar ‘Direct inschrijven’.
Sta je al ingeschreven, controleer
dan je gegevens. Dat doe je door in
te loggen met je gebruikersnaam en
wachtwoord.
Weet je die niet meer, neem dan
contact met ons op. Je kunt ons
bellen op 040 243 43 43 en vraag
naar Samira Arrum. Mailen kan ook:
tivolioranje@woonbedrijf.com
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De meeste appartementen en woningen
krijgen een huurprijs onder de € 607. De
drie gezinswoningen komen rond de €
€ 651. Deze huurprijzen kunnen nog stijgen door huurverhoging per 1 juli 2019.
De huurprijzen van de nieuwe woningen
zijn waarschijnlijk hoger dan wat je nu betaalt. Kom je in aanmerking voor huurtoeslag? Dan krijg je het grootste deel vergoed. Je komt alleen in aanmerking voor
een van deze woningen als je ingeschreven
staat als woningzoekende bij Woonbedrijf.
En natuurlijk moeten je gegevens kloppen.
De gemeenschappelijke binnentuin gaan
we samen met de bewoners ontwerpen.
We verwachten dat de woningen vanaf
het voorjaar 2020 klaar zijn.

Buurtvereniging Tivoli: altijd positivoli
Een halve eeuw geleden
was het nog een wijk van
Geldrop: Tivoli. Sindsdien
gewoon een wijk in Stratum.
De wijkvereniging heet Tivoli
i lov iT en De Stratummer
ging eens kennismaken
in de buurtinfowinkel, het
centrale punt van de
Bewonersorganisatie.

Hoelang bestaat jullie
bewonersorganisatie?
Officieel is onze organisatie opgericht op
10 december 2007 onder de naam Stichting
Tivoli i lov iT maar voor die tijd bestond er
ook al een buurtvereniging. Wij vormen het
bestuur maar we doen het natuurlijk niet alleen als bestuur. We kennen hier in Tivoli
veel verschillende activiteiten. De Kerststal,
het Sinterklaasfeest, Halloween, de Fakkeloptocht, de Kerstbusreis, het Wijkfeest,
een Buitenspeeldag, Paaseieren zoeken, de
Moestuin en het onderhoud van de Bokkentuin.
Ook ontstond
hier de avondld Kuik
Fotografie: Rona
vierdaagse, die
nu een zelfstandige
organisatie heeft en
zich inmiddels
op heel Stratum richt.
Hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk?
Aan het eind van jaar hebben we altijd een
borrel voor de vrijwilligers, en dan zijn er altijd zeker 40 mensen aanwezig. En het werkelijke aantal ligt natuurlijk nog hoger. De
inzet heeft ook alle gradaties. Van één keer
per jaar de buitenspeeldag organiseren tot
een of twee keer in de week gastvrouw/heer
zijn in de buurtinfowinkel. Of iemand zoals
onze Toon die elke dag de dieren in de Bokkentuin verzorgd. Iedereen doet waar hij of
zij zelf het meeste plezier in heeft.

Fotografie: Ronald

De bestuursleden v.l.n.r. voorzitter Danielle Jansen,
Richard Pasmans, Wil van den Tillaard en Karin Werter.

komen: de huiskamer van de GGzE, steunpunt
Pattide
Smith
Jaguar, buurthuis het Akkertje en
onze buurtinfowinkel. Vier lokaties die weliswaar niet allemaal alleen op Tivoli gericht
zijn maar waar onze wijkbewoners wel komen. Elke locatie heeft zijn eigen doelgroep.
De buurtinfowinkel is echt voor vrijwilligers
uit de buurt die hier hun clubhuis hebben.
De Jaguar is er natuurlijk specifiek voor senioren, ‘t Akkertje is gericht op veel breder
gebied dan alleen Tivoli maar de wijkbewoners die daar komen komen vaak weer
niet op de andere locaties en tenslotte is
de huiskamer er specifiek voor mensen die
hulp nodig hebben op het gebied van geestelijke gezondheid, verslaving of andere sociale problemen. Dat overleg is nodig. Als
er in het Akkertje een bingo-avond is willen
we voorkomen dat er op dezelfde dag ook
één georganiseerd wordt in de Jaguar.
Om de verschillende doelgroepen toch een
beetje meer met elkaar te mengen hebben
we vorig jaren een fakkeloptocht georganiseerd met elkaar. Belangrijk is verder het regelmatig overleg met Woonbedrijf want hier
in de wijk wordt al vijf jaar lang gewerkt aan
het groot onderhoud van alle huizen. Dat
vergt regelmatig afstemming met steeds
andere bewoners. De derde fase is nu bijna
klaar en daarna komt de laatste fase met
straten en woningen rond het Arnaudinaplein. Dat is het centrum, het gezicht van de
wijk en daar wil Woonbedrijf net iets meer
gaan doen zodat dit ook het gezicht van de
wijk kan blijven.

Wat is jullie rol verder als
bewonersorganisatie?
We hebben een tamelijk grote rol: we hebben een aardige vinger in de pap omdat we
via het leefbaarheidoverleg met de professionele partners in onze wijk een behoorlijk invloed hebben op de inhoud van het
jaarlijkse buurtcontract. Zo hebben we het
taalgebruik van het buurtcontract aangepast. Het is nu begrijpelijk Nederlands, echt
heel belangrijk, en wezenlijk anders dan in
de buurtcontracten van andere wijken. Bo- En er komt nog een blok nieuwbouw, in de
vendien zitten we er bovenop om te zorgen driehoek Neushoornstraat, Tijgerstraat en
dat de afspraken uit het buurtcontract ook Tivolilaan. Daar is overigens een aparte
echt worden nagekomen. Naast het leef- werkgroep voor opgericht. Die bestond
baarheidsoverleg hebben we ook regelma- vooral uit bewoners van de wijk die wel intig accommodatieoverleg. Dat is bedoeld teresse hadden in een woning daar. Want
om een goede afstemming te krijgen met buurtbewoners krijgen voorrang bij de
andere locaties waar onze wijkbewoners toewijzing van de woningen, die vooral ge18

richt zijn
op 55
plussers.
Natuurlijk
krijgen
de oorspronkelijke bewoners de eerste keus,
dan 55 plussers uit Tivoli en tenslotte mensen die via de open inschrijving in aanmerking komen.

Tivoli is een oude wijk met een hele
geschiedenis.
Zeker. De huizen zijn gebouwd in 1930 dus
die staan er al een hele tijd. Tivoli hoorde
in die tijd niet bij Eindhoven maar was een
wijk van de gemeente Geldrop. Het is pas
in 1972 bij Eindhoven gekomen. Aan de Tivolilaan staat nog een monument wat aan
die annexatie herinnert. En we hebben natuurlijk aan de bekende schrijver A.F.Th. van
der Heide te danken dat Tivoli zelfs in de literatuur vereeuwigd is. Zijn roman De Helleveeg speelt zich af in zijn ouderlijk huis in
de Poemastraat. De roman is in 2016 zelfs
succesvol verfilmt. De opnamen
daarvoor hebben onder andere bij ons in de wijk plaats
gevonden en veel buurtbewoners hebben in die film
als figurant meegedaan.

Jullie werken goed samen
met de buren van de wijk
Guizenrooi.
Ja, de samenwerking met
Gijzenrooi is prima. Als
ze daar iets willen organiseren helpen wij ze graag
met spullen en materialen. De buurtvereniging van Gijzenrooi gebruikte ooit onze
buurtinfowinkel om te vergaderen en toen
ze een openbare Kerstboom wilden versieren hebben we besloten om dat te combineren met onze jaarlijkse Kerststal. Die staan
sindsdien altijd op de grens van onze wijken
bij de Bokkentuin aan de Neushoornstraat.
En we doen ook de fakkeltocht ieder jaar
gezamenlijk met Gijzenrooi. Dat is eigenlijk
een alternatief voor de grote fakkeloptocht
in de stad die veel te massaal is voor mensen met kleinere kinderen. Tijdens die tocht
lopen mensen uit Tivoli door Gijzenrooi en
mensen uit Gijzenrooi komen bij ons door
de buurt.
Dat klinkt erg positief allemaal, zijn er ook
minder positieve dingen te melden?
Wij zijn als wijkvereniging helemaal ‘Positivoli’. De problemen die er in onze wijk zijn
zitten meestal achter de voordeur. We doen
ons best om wijkbewoners te betrekken bij
de positieve activiteiten om hun zorgen even te kunnen vergeten. Samen
zijn we de wijk.
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Hele maand juni:
SLOGGI ACTIE !
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, Siegel, Olsen, Lana-organic, SaintJames, Mansted en Golléhaug.
Tevens in onze collectie pantalons met elastische band van
Frank Walder en Brax en mooie Walder truien en vesten.
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

Gratis juridische hulp

Kruiden Edelstenen Aromatherapie

zonder duur 06-nummer!

• Advies, opstellen stukken en belangenbehartiging.
• Elk juridisch terrein: werk, wonen, consument, familie,
uitkeringen, erven, etc.
• Direct contact met juridische adviseurs.
• Geen afspraak nodig en uitstekend bereikbaar.

www.rechtswinkeleindhoven.org
Geldropseweg 80
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info@hetkruidenheksje.nl

Politie:
Telefoon: 0900-8844.
De wijkagenten van Stratum:
Rob van Hout
Kruidenbuurt, Sintenbuurt, Nieuwe Erven,
Schuttersbosch
Erwin van Melis
Den Elzent Nood-Zuid, 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

Servicepagina

Inloop WIJteam:
Burghplan: Ma.13-14 u.
FAB28 aan de Fabritiuslaan 28. Kruidenbuurt:
Wo. 9.30-11u. Infowinkel, Kalmoesplein
70. Binnen de ring: Do.12.30-14u. Wilgenhof, Gasthuisstraat 1
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

Trudo Onderhoud en reparatie
W: www.trudo.nl
T: 0800 - 88888 11

Lumens

Beemdstraat 29
5653 MA Eindhoven
T: 219 33 00
info@lumenswerkt.nl
Wijkwerk Stratum:
Laurens Mijnheer 06-52634809
l.mijnheer@lumenswerkt.nl
Nicole Zelissen 06-46768195
n.zelissen@lumenswerkt.nl
Ondersteuning van buurtinitiatieven op
gebied van leefbaarheid, zorg, welzijn.
Actief voor en met bewoners, verbindend
tussen gemeente, (vrijwilligers)organisaties
en bewoners.

Stadskantoor Stadhuisplein 10
Het Inwonersplein (Stadskantoor) is open
van maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 en 16.30 uur. Maak vooraf wel eerst
een afspraak. Telefoon: 14 040
of via www.eindhoven.nl

Stadsdeelteam Stratum:
Gebiedscoördinatoren:

Gerardusplein, Kerstroosplein:
Agnes Heck
Gijzenrooi, Irisbuurt, Leenderheide,
Nieuwe Erven, Rochusbuurt, Schuttersbosch, Sintenbuurt, Tivoli:
Marita Kuster
Kruidenbuurt: Marita Kusters
Eikenburg, Genneperzijde, Roosten,
Sportpark Aalsterweg:
Henri Verbruggen
Bloemenplein, Burghplan, ElzentNoord, Elzent-Zuid, Joriskwartier, Looiakkers, Poeijers, Puttense
Dreef, Riel, Tuindorp:
Stephanie Verweijmeren

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

Zorg en welzijn

WIJteam Stratum

T: 238 89 98
stratum@wijeindhoven.nl

Klantencentrum:
T: 220 220 2
www.
woonincplusvitalis.nl
Vitalis Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
T: 293 3333
Hospice Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
T: 293 3333
Wilgenhof
Gasthuisstraat 1, hoofdingang
Schalmstraat T: 2148300

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

Zuidzorg

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

Wijksteunpunt de Zuidwester

Oplage: 15.000

Cyclamenstraat 1, Eindhoven
Begeleid Wonen (GGZe)
Huiskamer open:
Ma-Vr 9:30–15:30 u.
T: 7875865
W: www.bijpetazzie.nl

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.

Onderhoudsklachten
woningcorporaties

Druk: Drukkerij Strijbos Waalre

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

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

