De Stratummer
Stadsdeelmagazine • Winter 2019/2020

In dit nummer:
• Deel Fatimakerk verwaarloosd
• Geboren Stratummer: Johan Vlemmix
• Kunstenaar Maria de Vet
• Project WIJeindhoven: Ganggesprekken
• Buurtvereniging: Bloemenbuurt Noord

1
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De allerbeste wensen
Op de overgang van 2019 naar 2020
een kersvers nummer van
De Stratummer.

Stratum actueel

Het Bewonersplatform Stratum organiseert
samen met de Gemeente op 11 februari
een openbare avond in Pand P over het
komende Gebiedsprogramma Stratum. Zie
pagina 8.
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Dit keer een EXCLUSIEF gesprek met
Johan Vlemmix. Geboren en getogen in
De Kruidenbuurt en in zijn hart nog steeds
een echte Stratummer. Dit blad is het enige
in Nederland waar hij nog nooit ingestaan
heeft, vandaar.

Ook aandacht voor een Stratumse
kerk, de voormalige Famitakerk aan het
Servaasplein. En voor een stukje Stratum in
ontwikkeling: landgoed Eikenburg.
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Verder weer een portret van een Stratumse
kunstenaar: dit keer Maria de Vet.

Veel leesplezier en natuurlijk de beste
wensen voor 2020.

Eikenburg

18

als nieuwe
merkkleding

consignatie
verkoop

studio reclaim
pre loved fashion
Aalsterweg 40 • 5615 CG
06 142 281 800

Van een goed matras profiteer je
overdag nog het meest

Het betere advies krijg je bij Schellen
Aalsterweg 64 • Eindhoven • 040 - 2441344 • www.schellenslaapcomfort.nl
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Maria de Vet, (digitaal) kunstenaar
Maria de Vet is beeldend kunstenaar en maakte ook naam als fotograaf en illustrator. De drukte en spanningen
die een beroepspraktijk met regelmatige exposities met zich meebrengt werd haar teveel, maar ze bleef wel
altijd werk maken. O.a. digitaal op haar laptop. Dat resulteert veelal
in prachtige boeken die maar
door weinigen gezien zijn want de oplage is meestal één. Gelukkig
exposeert ze inmiddels weer.
Ben je een Stratummer?
“Ik kom van oorsprong uit Gestel en heb tijdens het huwelijk met mijn eerste man in
Best gewoond. Op één jaar na: van 1975
tot 1976 zijn we, samen met onze zoon, een
heel jaar lang op reis geweest naar India,
Afganistan en Nepal. Helemaal over land in
een oude Engelse taxi. Toen we terug keerden van dat avontuur wilde ik weg uit Best.
Terug naar Eindhoven. We kregen in 1977
een huis in de Irisbuurt in de Johannes van
Eindhovenstraat.
Maar ons huwelijk hield geen
stand.
Vanaf
1982
woonde
ik
daar alleen. Later is mijn huidige
echtgenoot bij mij
komen
wonen.
Na een paar jaar
kochten we samen een huis in
de Rochusbuurt.
Dat hebben we
twee jaar lang
verbouwd. Een
Illustratatie in het blad
enorme klus. Uitein‘onzeeigentuin 2017’
delijk konden we er
gaan wonen. Het is
het huis waar we nog steeds wonen.”

Ka

Was je toen
al kunstenaar?
“Ik ben altijd creatief
bezig
geweest, ik fotografeerde
bijvoorbeeld
t Unlimited 1981 heel veel.
Ar
or
vo
t
ak
ma
ar t ge

Maria de Vet is 1987 cum laude afgestudeerd in autonoom schilderen en grafiek.
Ze heeft zich de laatste jaren toegelegd op het maken van beelden op digitale wijze.
Daarbij maakt zij gebruik van eerder door haar geschilderd werk en van gemaakte
foto’s. Op een bijna obsessieve wijze creëert zij in Photoshop, met een collageachtige
techniek van knippen en plakken, een geheel eigen fantasiewereld.
Fascinatie voor afbeeldingen van vrouwen en dierfiguren zowel in de kunst door
de eeuwen heen, als tegenwoordig in de massamedia, speelt een grote rol in haar
werk. Naast digitaal werk en schilderijen creëert Maria ook abstracte, tere en poëtische collages in stoffen en kant.
Ook mijn vader fotografeerde veel. Als hobby. Zo kwam
ik er mee in aanraking. Ik
maakte veel foto’s en liet
die aan iedereen zien. Iemand gaf me de tip om er
mee naar uitgever Art Unlimited te gaan. Die gaven
kunstkaarten uit. Eén foto
van mij werd daar direct geaccepteerd. Er zijn vervolgens tienduizenden kaarten van
verkocht.

Boeken als kunstvorm

Daarna zijn ook verschillende foto’s van mij
in bladen verschenen.
Maar ik had geen echte kunstopleiding en ben
daarom in 1982 naar de
Akademie Vrije Beeldende Vormgeving in Eindhoven gegaan. Op basis van mijn foto’s werd
ik daar direct toegelaten. Ik wilde vooral fotografie en zeefdruk gaan
doen, maar op zo’n opleiding moet je toch met
Schilderij Acryl op doek 2010. ’Turnvereniging 1930’

Digitale collage 2017. ‘Twee vrouwen op bank’
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Interview

Het eindexamen van Maria aan de Academie bestond onder meer uit boeken.
Dat leidde tot een opdracht van het Prins
Bernhardfonds.
Daarvoor maakte Maria een fors boek
met 1 cm dikke bladen waarop ruimtelijke voorstellingen. ZKH zelf bladerde
het bij de presentatie bewonderend door.

alles meedoen. Van 1982-1987 heb ik aan
de academie gestudeerd en ben cum laude geslaagd. Dat examen resulteerde meteen in een opdracht van het Prins Bernhard
fonds. Vervolgens had ik jarenlang een beroepspraktijk als vrij kunstenaar. Ik had tentoonstellingen, mijn werk werd aangekocht
en ik kreeg daarmee ook recht op beroepskostenvergoedingen en subsidies. Dat ging
allemaal heel snel en heb het jarenlang volgehouden.
In 1996 werd mijn man ernstig ziek. Toen
kon ik een half jaar lang helemaal niet meer
werken. Je gaat door zoiets ook anders tegen het leven aankijken. Ik vond de stress
van exposeren en je werk verkopen te veel

worden. Daarom besloot ik voortaan meer
voor mezelf te gaan werken. Wel heb ik nog
illustraties gemaakt voor het blad Linda
en ook voor Flair. Computers kwamen op
in die tijd en ik ben digitaal gaan werken.
Maar het werk dat ik maakte bracht ik niet
naar buiten.
Pas bijna twintig jaar later kwam ik in contact met galerie ‘De Kunstpraktijk’ in Veldhoven waar een facebookvriendin van mij
exposeerde. De eigenaresse van de galerie
wilde wel eens op mijn atelier komen kijken
en dat heeft er toe geleid dat ik uiteindelijk
drie keer bij haar heb geëxposeerd. In november 2018 kwam daar een expositie in
het Kruithuis in Den Bosch bij, samen met
zeven andere kunstenaars die ook allemaal
facebookvrienden zijn.

Schilderij acryl op doek 2019. ‘Dansend paar’

als basis voor mijn digitale werk kon ik die
schilderijen laten zien. Ik had er daar een
paar achtergelaten.
Tot mijn verbazing was een paar dagen later al meteen een schilderij verkocht. Daarom ben ik een tijd lang daarna vooral aan
het schilderen gegaan. Genoeg om
binnenkort op een expositie te laten
zien.”

Volgend jaar is een expositie toegezegd bij galerie
Nasty Alice in Eindhoven.
Ik ben met een collegaatje
daar een keer naar een
expositie gaan kijken en
raakte aan de praat met
de eigenaar die benieuwd
bleek naar mijn werk. Ik
maak mijn werk al jaren
digitaal op de laptop en
de afbeeldingen die ik zo
creëer resulteren altijd uiteindelijk in een boek.

Digitale collage 2017 ‘Pieta’

Galerie Nasty Alice is niet
geïnteresseerd om digitale kunst te exposeren.
Hun voorkeur gaat uit
naar schilderijen. Omdat
ik altijd schilderijen maak

Schilderij en digitale collage 2014. ‘Vrouw in zwembad’

Samen met collega-kunstenaar
Mieke Somers had Maria in de jaren negentig een zeefdrukatelier
waar ze meubels, en meubelstofferingen ontwierpen en bedrukten.
Hier een overzicht van hun werk
1994 in woonwinkel Summit in
Eindhoven.

Acryl op doek 2019 ‘Vrouw met hond’

Zie ook:

Maria de Vet

maria_devet_kunstenaar
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Ton van Schaaik

Tivoli-terrein

Het Bewonersplatform Stratum heeft een aantal
jaar geleden een werkgroep geformeerd om mee te denken over de bestemming van het
Tivoli-terrein. Er werd een analyse maken van het blok tussen Heezerweg, Tivolilaan, Sint Wirostraat en Rector
Baptistlaan en op basis daarvan werd in 2015 een gebiedskader
geschreven. Bedoeld als basis voor de toekomstige ontwikkelingen.
De ‘werkgroep Tivoliterrein’ is al lang opgeheven maar er zijn nu toch eindelijk plannen gemaakt voor de invulling van het terrein. Het Bewonersplatform Stratum wilde
natuurlijk graag weten in hoeverre het gebiedskader wat indertijd is gemaakt ook
echt als basis is gebruikt. Ton van Schaik,
al meer dan 20 jaar lid van het Bewonersplatform vroeg dat aan Joep van Eijkeren,
verantwoordelijk projectontwikkelaar SDK
Vastgoed en Sint Trudo.
Ton: Nieuwe plannen dus. Wat gaat er komen
en hoever zijn jullie daarmee?
Joep: Er komt een nieuw stukje Stratum,
bestaande uit 36 ééngezinswoningen en
17 appartementen. Het voorlopig ontwerp
ronden we einde van dit jaar af en de benodigde planprocedures worden in samenspraak met de gemeente Eindhoven voorbereid zodat we in 2020 een
bouwvergunning kunnen gaan aanvragen.
Samen met de stedenbouwkundige
van de gemeente Eindhoven en architect Bert Dirrix van architectenbureau
Diderendirrix, hebben we een stedenbouwkundige planopzet gemaakt wat
zo veel mogelijk aansluit bij de in het
gebiedskader gestelde uitgangspunten. Eén belangrijk uitgangspunt was
een cultuurhistorische referentie naar
de vroegere waarden van het gebied.
Het duurde een tijd voor we de balans gevonden hadden, maar uiteindelijk kregen
we een akkoord van de gemeente en konden we doorgaan. Dat betekende het verder uitontwikkelen van het stedenbouwkundig naar een architectonisch schetsontwerp
en vervolgens het voorlopig ontwerp. Het
vroegere kerkterrein van ongeveer 10.000
vierkante meter is onderdeel een uniek stuk-

Kerk

Rectoraat

Gaard

je Stratum, gekenmerkt door karakteristieke hoekengebouwen als de de voormalige
meisjesschool op de hoek Heezerweg en Tivolilaan en de oude jongensschool aan de

www.tivolieindhoven.nl

Voorlopig ontwerp van het bebouwingsplan.
De schuine daken en de plaats van de bouwblokken zijn gebaseerd op de vroegere kerk.

Toen de BPS werkgroep ‘Tivoliterrein’ een gebiedsanalyse en gebiedskader voor het
Tivoliterrein liet maken was de Tivolikerk al gesloopt maar
stond de kerktoren nog fier overeind. Die toren
zou ooit ingepast worden in het oorspronkelijke
ontwikkelingsplan voor het Tivoliterrein maar dat
plan was onhaalbaar geworden. De werkgroep
hoopte wel de toren te kunnen behouden
bij nieuwe ontwikkelingen. Zoals iedereen
inmiddels weet is dat niet gelukt. Maar een
zichtbare herinnering aan zowel kerk als toren
zal op een subtiele manier terugkomen in het nieuwe plan.

rector Baptistlaan. Het meest herkenbare
gebouw was jarenlang natuurlijk de kerk
met kerktoren, maar die zijn inmiddels afgebroken. Een herkenbare aansluiting op
de karakteristieke hoekgebouwen is daarom een ander uitgangspunt wat is meegenomen in de planvorming.
Het concept wat we hebben ontwikkeld
gaat uit van het opnieuw vormgeven
van deze vroegere ensemble kwaliteit,
omzoomd met groen. Het refereert
naar de ruimtelijke kwaliteiten van
de vroegere kerk, pastorie en gaard
en sluit qua vorm en volume aan op
de gebouwen die aan de Heezerweg
staan of stonden. Zoals het inmiddels
afgebroken Rectoraat en het voormalige
Zusterhuis wat er nog wel staat. Ook het rijke groen dat altijd rondom de kerk aanwezig was, is een uitgangspunt geworden.
Hoe hebben jullie dat gedaan?
De vorm van het nieuwe ‘Woonerf’ is in verte een echo van het vroegere kerkelijk schip.
Het appartementenblok op de hoek van de
Heezerweg / Rectof Baptistlaan staat vrij
in het groen en fungeert als nieuw steden6

bouwkundigscharnierpunt. Het ‘Woonerf’
en ‘Woonhof’ verbeelden samen de bijzondere woontypologie van een ‘community’,
een groen en autovrij ‘hof’ op het binnenterrein en een meer ‘erf’ achtig hof op de
plaats van de voormalige kerk.
De archtectuur refereert in haar details en
kleur naar het verleden en sluit aan bij de

huidige karakteristieke omliggende bebouwing. Zo zullen de kenmerkende verticale
elementen zoals de vroegere steunberen
weer herkenbaar zijn in de architectuur van
het ‘Woonerf’ en ‘-hof’. Dit geldt eveneens
voor de karakteristieke smalle verticale ramen van de vroegere pastorie. Om de herkenbaarheid van het verleden verder vast te
houden en de ensemble waarde te versterken, komt op de hoek van het terrein een
het appartementengebouw waarbij de hel-

Woonhof

Woonerf

Appartementen
Straat

lingshoek van het dak en de daklijnen een
samenspel vormt met de de dakvorm van
het ‘Woonerf’ en de straatwoningen die iets
verderop aan de Heezerweg zullen komen.
De bouwvolumes komen, net als de vroegere gebouwen, op ruime afstand van de
weg en komen, ook net als vroeger, ruim
in het groen te staan. De gevellijn van het
nog bestaande Zusterhuis is daarbij sturend
zodat het appartementenblok, met behoud
van zoveel mogelijk bestaande bomen, omzoomd wordt door groen. Ook de afstand
tussen het appartementenblok en het blok
straatwoningen is zo ruim dat er, net als
vroeger, een doorkijk van circa 15 meter is
naar het achterliggende terrein. Het derde
gedeelte van het plan het ‘Woonhof’ is als
een klein, fijn buurtje in het groen ontworpen. Spelen en aangenaam in het groen
verblijven staat daar centraal. Zonder auto’s. Want die komen bij elkaar te staan op
een eigen parkeerterrein tussen Woonhof
en Straatwoningen.

Hoe is de verdeling van koop–
en huurwoningen, en wat voor
soort huurwoningen komen er?
Een combinatie van zowel sociale– als middeldure huur én
koopwoningen. De precieze
verdeling tussen SDK Vastgoed
en Sint Trudo moet nog nader
worden bepaald.

Typische elementen als de vertikale
raampartijen van de oorspronkelijke
gebouwen zullen in het nieuwe
bouwplan terugkeren. Dat geldt ook
voor elementen als heggen en muurtjes.

En de prijzen van de koopwoningen?
Ook die zijn nog niet bekend maar het worden eengezinswoningen van ongeveer 130
vierkante meter en appartementen van ongeveer 75 vierkante meter. Als je op Funda kijkt naar de koopprijs van vergelijkbare
woningen in een straal van een paar honderd meter rondom het project dan krijg je
een indruk van prijzen op dit moment.

Kun je nog iets vertellen over het groen?
Het groen is heel belangrijk in dit plan. De
waardevolle bomen die er nu staan blijven
natuurlijk zoveel mogelijk behouden. De invulling van het groen is ontworpen in samenwerking met een landschapsarchitect: Buro Lubbers. In het ontwerp is
ingezet op grote diversiteit aan planten en bomen die in alle seizoenen
bloeien.
Een bijzonder idee van hen was om
op de plaats waar de kerktoren gestaan heeft een aantal speciale Lindebomen te plaatsen. Bomen die
smal blijven maar wel hoog kunnen
worden. Het ensemble van die bomen vormt in de toekomst als het
ware een natuurlijke verwijzing
naar de vroegere toren.
Ton: “Ik vind het voor Eindhoven, waar
tegenwoordig bijna alles zoveel mogelijk
dichtgebouwd wordt, een uniek project.
Dit wordt een unieke woonbuurt, ruim in
het groen. Ik denk dat dit een heel fijn
Stratums plekje wordt. Wij zien het met
vertrouwen tegemoet. Succes met de
verdere uitontwikkeling.”

Actieve Senioren in Stratum gezocht
Piet Eiff is al jarenlang één van
kartrekkers van het Senioren
Overleg Stratum. Sinds kort
maakt het overleg deel uit van het
Bewonersplatform Stratum.
Hoe is het Seniorenoverleg ontstaan?
Het is ooit begonnen als initiatief van de
SWOE, Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven. Doel was te voorkomen dat ouderen
die niet langer actief zijn in hun dagelijks
werk thuis komen te zitten en helemaal niet
meer actief zijn. Dat ziet de overheid niet
als haar taak en dus komt dat aan op burgerinitiatief. Binnen het Senioren Overleg
Stratum kun je actief zijn en tegelijk andere
senioren van dienst zijn. Al vanaf het begin zijn we met leden op zoek gegaan naar
specifieke knelpunten voor ouderen onder
meer op het gebied van wonen, welzijn,
zorg of verkeer.
We werken samen met het OVO, de Overlegorganisatie voor ouderen hier in Eindhoven. Wij richten ons natuurlijk op Stratum maar ook andere stadsdelen kennen
vergelijkbare groepen en daar werken we
graag mee samen. We zijn jaren geleden
met tien mensen begonnen en hadden
ook een formeel bestuur. Maar dat wordt

steeds moeilijker vol te houden. Elke vrijwilligersorganisatie kent het probleem dat
mensen zich best ergens voor in willen zetten maar geen zin hebben in een bestuursfunctie. Daarbij werden de actieve leden
geleidelijk aan steeds ouder. Ikzelf ben intussen 90 jaar geworden en vind dat er wel
wat jonger bloed mag bijkomen.
Door De Stratummer wist ik dat het Bewonersplatform Stratum eigenlijk met dezelfde soort problemen bezig is als wij dus heb
ik contact gezocht. Dat resulteerde erin dat
we nu geen stichting meer zijn met een formeel bestuur maar meeliften met het Bewoners Platform als een bijzondere werkgroep daarvan.
Dat heeft het voordeel dat we ons nu alleen nog bezig hoeven te houden met waar
we voor opgericht zijn. Bovendien komen
via het BPS makkelijker aan publiciteit.
Nu is het alleen zaak dat er zich nieuwe
mensen bij ons aansluiten. Mensen met
een praktische instelling die zich met een
specifiek interessegebied willen bezig houden en. Dat kan verkeer zijn maar ook een
sociaal onderwerp. In elk geval iets dat op
je eigen interessegebied ligt en waarbij je
natuurlijk wel de wil moet hebben om ook
7

iets te verbeteren en te bereiken voor de
senioren in ons Stadsdeel Stratum.
Het Senioren Overleg Stratum heeft
het plan om in 2020 weer een speciale
Seniorendag te organiseren. Op zo’n
dag wordt een stukje gezelligheid
gecombineerd met nuttige informatie
via stands van op senioren gerichte
organisaties.
Mensen die zelf ideeën hebben voor
het invullen van deze Seniorendag
kunnen dat laten weten. De datum is
die van de landelijke seniorendag: 1
oktober.
Neem contact op met de werkgroep
via Piet Eiff: (040) 211 84 67
of pieteiff@gmail.com

Gebiedsprogramma Stratum naar afronding
Het komend half jaar wordt het Gebiedsprogramma Stratum afgerond. Drie jaar geleden is gestart met het
opstellen van een gebiedsanalyse en –visie voor Stratum. Het Bewonersplatform Stratum organiseerde in Pand P
twee goed bezochte bijeenkomsten waarop Stratummers die analyse konden bespreken.
Op die bijeenkomsten werden knelpunten
en kansen besproken en ook werden suggesties aangedragen. De aangepaste visie
werd daarop opnieuw openbaar besproken.
Verschillende werkgroepen hebben de ontwikkeling van de visie op deelgebieden begeleid. Tijd om de balans op te maken. De
Stratummer sprak met Hans Wetzer die als
gebiedsmanager voor Stratum het proces tot
twee jaar geleden heeft geleid, en met Kerim Duygun die, als zijn opvolger, toe gaat
zien op de uitvoering en implementatie in
een de vorm van een gebiedsprogramma.
Wat is nu, na drie jaar, de stand van zaken?
Hans: “We zijn bezig geweest het gebiedsprogramma te schrijven en dat wordt het komende half jaar afgerond. De belangrikste
thema’s uit het programma willen we, net als
de gebiedsanalyse, weer in het openbaar
gaan bespreken voordat het programma
wordt vastgesteld.

Tijdens de eerdere openbare avonden bleek
dat de bewoners van Stratum belang hechten aan de radialen. Wegen zoals Leenderweg, Heezerweg en Geldropseweg. Die
worden ervaren als typerend voor de identiteit van Stratum. Maar ze zijn niet alleen belangrijk voor de identiteit van Stratum maar
ook voor het verkeer. Vooral voor langzaam
verkeer zoals fietsers. En ze zijn belangrijk
als voorzieningenstructuur want er zijn veel
winkels aan die radialen. De radialen zijn
echt uniek voor Stratum, die moeten we versterken en behouden.
Er is de laatste jaren overigens al best wat
gebeurd. Het nieuwe Winkelcentrum Boulevard Zuid aan de Heezerweg is een voorbeeld van de manier waarop je zo’n radiaal
kan versterken. We hopen dat binnenkort
ook bij de aanpak van de Geldropseweg
zo’n impuls mogelijk is. Daarbij zijn inmiddels de ondernemers en pandeigenaren met
eigen bouwplannen betrokken.
Kerim: “Een tweede belangrijk thema is leefbaarheid in de woongebieden. Ook dat
bleek op de openbare avonden heel belangrijk, bijvoorbeeld als het gaat om woonoverlast. Over het algemeen is de leefbaarheid
van de woonbuurten in Stratum op orde. Bewoners scoren de leefbaarheid in hun buurt
als ruim voldoende. In enkele buurten is

Op dinsdag 11 februari
organiseert het
Bewonersplatform Stratum
een openbare avond waarop
belangrijke voorstellen voor het
Gebiedsprogramma Stratum
zullen worden besproken.

Locatie: Pand P
(middenzaal) • Leenderweg 65

Inloop 20:00 uur
Aanvang 20:30 uur
sprake van woonoverlast. Het gaat vooral
om woonoverlast ten gevolge van een toename van bewoners in een gebied door kamerverhuur, woningsplitsing, het omzetten
van bedrijfsruimte naar woonruimte of het
ontwikkelen van braakliggende terreinen.
Hoewel dit op vele locaties voorkomt zien we
een clustering in Iriswijk, Rochusbuurt, Kersroosplein, Gerardusplein, Kruidenbuurt Zuid
en aan de Heezerweg binnen de ring.”
Wat mogen we verwachten in het
gebiedsprogramma dat nu gaat volgen?
Hans: “Naast aandacht voor woonoverlast
gaan we ook nadenken over verdichting in
het algemeen. Denk aan de regels rond het
verlenen van vergunning voor kamerverhuur zoals de zogenaamde zestig meter regel. Binnen een straal van 60 meter mag er
geen tweede woning gesplitst worden voor
kamerverhuur. Ook in het nieuwe bestemmingsplan voor Stratum wordt voortaan woningsplitsing aan voorwaarden gebonden:
geen woningsplitsing tenzij daar expliciet
toestemming voor verleend wordt. Ik denk
dat in het hele proces rondom die gebiedsanalyse daarover de signalen echt zijn doorgedrongen.”
Kerim: “We moeten daar overigens wel een
balans in zien te vinden. De keerzijde van
een strenger beleid op woningsplitsing en
kamerbewoning is dat de beschikbaarheid
van bijvoorbeeld studentenkamers minder
wordt. Dus willen we hierover ook weer de
mening horen van alle bewoners in Stratum.
En de ambitie en noodzaak van de stad om
te verdichten is natuurlijk iets waar ook Stratum aan bij moet dragen.”
Hans: “Stratum is vrij uniek omdat er hele
welvarende wijken en minder welvarende
dicht tegen elkaar aanliggen. Dat maakt
Stratum een heel gemengd en gedifferentieerd stadsdeel. Daardoor is het hele sociaal
economische beeld van Stratum eigenlijk re8

delijk positief. Alleen
moet je wel bedenken dat er ook wijken zijn waar forse
problemen zijn met
bijvoorbeeld inkomen en gezondheid. Dat
is in ieder geval een derde thema wat we
willen aanpakken. Zo wordt het gebiedsprogramma een integraal verhaal, met niet alleen ruimtelijke aspecten maar ook sociaal
beleid en veiligheid.
Heel concreet zijn er een paar locaties die
de komende jaren ingevuld moeten gaan
worden. Het Campinaterrein, het Tivoliterrein. Op verkeersgebied krijgen we de P+R
die gerealiseerd gaat worden aan de Aalsterweg. De Tangent die aangelegd wordt
in het gebied binnen de ring aan het Eindhovensch kanaal. Daar wordt de verkeersstructuur aangepakt om
het kadege-

bied te ontsluiten en verkeer van en naar de
binnenstad te leiden. De weg langs het Kanaal is al aangepakt en nu is de Dirk Boutslaan onderhanden. Feitelijk vormen die
twee wegen een nieuwe verkeersradiaal in
Stratum die de Geldropseweg maar ook de
Tongelresestraat zal gaan ontlasten. Straks
gaat het verkeer langs het kanaal de stad
in en via de Dirk Boutslaan weer de stad uit.
Kerim: ”We starten komend jaar in ieder
geval met een plan voor de aanpak van
en visie op de radialen. De Geldropseweg
als eerste maar op langere termijn mogelijk ook de Aalsterweg, Leenderweg en de
Heezerweg binnen de ring. Verder zullen
we duidelijk maken welke identiteit en waardes van Stratum we echt willen vastleggen
met het oog op de omgevingswet en omgevingsplannen. De stad verandert in een
rap tempo en dat heeft ook consequenties
voor Stratum maar Stratum moet wel eigen
en herkenbaar blijven. Wat we op 11 februari willen doen is kijken of het beeld wat we
van Stratum hebben vastgelegd in de analyse nog steeds herkend wordt door iedereen.
Mochten we een belangrijk thema over het
hoofd hebben gezien dan kan het alsnog
aan het Gebiedsprogramma worden toegevoegd. Daarom is de interactie met inwoners van Stratum op deze avond erg
belangrijk.”

StratumVitaal introduceert de Fitcoin
Ongezonde voeding, te weinig bewegen, slechte nachtrust en te veel stress: allemaal factoren die
de gezondheid negatief beïnvloeden en met een gezonde leefstijl aangepakt kunnen worden.
Carina Verhulst en Peter Verbeek merkten
deze problemen op, sloegen de handen
ineen en besloten een helpende hand
toe te steken. Ze richtten in 2018 de
stichting EindhovenVitaal op, die op
lokaal niveau met simpele handreikingen mensen wil helpen.
Dat doen ze met het geven van laagdrempelige workshops in de stadsdelen over gezondere, lekkere en
betaalbare voeding en simpele
manieren om voldoende te bewegen
en te ontspannen. Zo ontstaat een groep
buurtgenoten die elkaar ondersteunt om

gezondere keuzes te maken. Dit initatitief
is nu ook in Stratum van start gegaan onder de naam Stratum Vitaal.
Daarbij wordt samengewerkt met o.a
FAB 28, SBOB, WIJeindhoven, Eindhoven
Sport, de Buurtsportcoach van Lumens
en het gezondheidscentrum van
de SGE.

Stratum Vitaal

Kies bij meetmethode voor ‘ik gebruik mijn smartphone’,
en maak -als je daarvoor kiest- je profiel compleet door de Fitcheck en Fitage in te vullen. Let er op dat je bij je geboortedag
op het kalendericoon klikt om jouw datum te selecteren. Pak je
mobiel erbij.

De Fitcoin-app is een app die gekoppeld is aan een Stappenteller die op de meeste mobiele telefoons te vinden is. Na elke
1000 stappen (of 10 minuten fietsen) wordt er een fitcoin op je
account bijgeschreven.
Met die fitcoins kun je via de app gezonde producten en diensten uitkiezen bij een bedrijf in je eigen buurt. Ook in Stratum is
dat nu mogelijk. Ook meedoen en fitcoins sparen? Dat kan zo:

Als je Android hebt download je eerst de ‘Google Fit’ applicatie. Op een Iphone is de App ‘Gezondheid’ standaard al
geinstalleerd.

Registreer je via de website: www.itsmylife.health
Download de app ‘Fitcoin’ op je smartphone via de Appstore
of Play Store en log in met je zojuist gecreëerde account.

Bevestig je registratie via de link die je ontvangt op het door jou
opgegeven e-mailadres.

Vanaf nu tel je al je stappen en verzamel je vanzelf
Fitcoins. En kun je gezonde producten aanschaffen.

Vul als Bedrijfscode ‘Stratumstaatop’ in.

Tivolilaan heeft last van zwaar verkeer
Zwaar vrachtverkeer
door de Tivolilaan
zorgt voor gevaarlijke situaties voor fietsers, en veroorzaakt
bovendien scheuren
in de huizen.

meer toe te staan.
Ook zou er
gehandhaafd
moeten worden
op bussen
die achteruit rijden in de smalle
(éénrichtings) Sint Wirostraat.

Het gaat om bestemmingsverkeer richting Daf-fabrieken en
sluipverkeer wat de Leenderweg
probeert te vermijden. Doordat het zware
vrachtverkeer erg breed is voelen fietsers
en scooters zich niet meer veilig op het
fietspad en wordt er vaak over de stoep
gereden. De geplaagde bewoners klagen
daarnaast al jaren over de parkeeroverlast die bezoekers van het Mega-restarant
Wiro Wok veroorzaken.

Het nauwelijks gebruikte
eigen parkeerterrein van
het restaurant was voor de gemeente overigens wel een argument om het restaurant
een forse uitbreiding toe te staan. Wiro
Wok adverteert sindsdien als het ‘grootste
(wereld)restaurant van Eindhoven’. Bezoekers worden nu ook aangevoerd per touringcar wat op zichzelf weer verkeersgevaarlijke situaties oplevert.

Er is door het restaurant uiteindelijk een
eigen parkeervoorziening gemaakt maar
die ligt ver achter het restaurant. Bezoekers
moeten 150 meter omlopen. Dus parkeren
de meesten nog steeds in de Tivolilaan.

De gemeenteraad is uitgenodigd om
zelf te komen kijken. In januari is een
bijeenkomst gepland. De bewoners zullen
er bij de stadsbestuurders op aandringen
in de Tivolilaan geen zwaar vrachtverkeer
9

Vergunningparkeren is natuurlijk dé
oplossing om restaurantbezoekers te
stimuleren voortaan gebruik te maken
van het voor hen bedoelde parkeerterrein.
Vrijwel alle betrokken bewoners
hebben aangeven daar erg voor
te zijn.

Johan Vlemmix, Stratummer in Woensel
Johan Vlemmix is een geboren en getogen Stratummer maar hij is jaren geleden geëmigreerd naar Woensel.
De Stratummer zocht hem daar op in zijn woonpaleis.
Ben je een echte Stratummer?
Ik ben een echte Stratummer. In hart en
nieren en dat zal ik ook altijd blijven.
Waarom woon je dan in Woensel?
“Nou zo’n huis als waar ik nu woon staat er
niet in Stratum. Ik kende de oorspronkelijke eigenaar en was er ook al eens over de
vloer geweest. Ik had mijn ‘Paleis Soestdijk
II’ al jaren aan de Marconilaan maar dit
pand was natuurlijk helemaal het ‘Soestdijk van Eindhoven’. Een paar jaar nadat
de eigenaar was overleden stond dit huis

opeens te koop. Ik kwam er een keer langs
gereden en zag wat het moest kosten. Dat
was zo goedkoop dat ik gestopt ben en het
in tien minuten tijd gekocht heb. Helemaal
mijn droomhuis. Alleen is het wel een beetje erg groot. De binnenruimte is al 2000
vierkante meter, twee verdiepingen boven
het maaiveld en ook nog een verdieping
onder de grond. Zwembad, Bioskoopzaal,
Café, Restaurantzaal met ruimte voor 100
man, Sportstudio, Sauna en fitness. Ik ben
nu toch wel aan het kijken wat ik er eigenlijk mee aan moet want de kosten zijn behoorlijk, ook al heb ik het huis zelf gewoon
helemaal betaald. Eigenlijk wil ik altijd nog
weer in Stratum gaan wonen. En dan in
Schuttersbosch, als ik daar zo’n oorspronkelijk huisje zou kunnen kopen. Ik ging
daar vroeger altijd oud papier ophalen en
kwam er ook dagelijks doorheen als ik na
school ging wandelen met Tante Ab. Dat
was overigens niet mijn echte tante maar
een vrouw uit onze straat. Naar de bossen, het Kanunnikensven, Rietven en het
Karperven. Ik ken echt elke
boom daar in dat bos.
Waar ben je dan precies
geboren?
In de Kruidenbuurt. De
Tweede Akkermuntstraat nr.
11. Niet veel later zijn we verhuisd naar nummer 21 en
daar heb ik tot mijn negende gewoond.
Toen verhuisden we weer naar nummer
15, want de zon stond daar mooier. Ik heb
dus in drie huizen gewoond in die straat.
Allemaal kleine huisjes hoor. In mijn herinnering was mijn slaapkamertje anderhalf
bij twee meter of zo. De WC was in de eerste jaren van mijn leven in de tuin, net als

het kolenhok. Een douche was
er niet daarvoor ging je naar
het centrale badhuis midden in
de wijk. Douchen voor een dubbeltje. Pas op nummer 15 hadden we een wc en een douche
in huis.
De Kruidenbuurt was een
echte arbeidersbuurt. Bij ons in de straat
stonden maar een paar auto’s. We konden de hele dag stoeprandje butsen: er
kwam geen auto voorbij. Arm waren we
niet, maar ook niet rijk.
De ene familie had wel
wat meer geld dan andere. Tot mijn twaalfde
of dertiende jaar heb ik
in de Akkermuntstraat gewoond. Ik
ging naar de jongensschool aan de
Rector Baptistlaan,
aan de andere
kant van de Heezerweg en ik zat op
het Tivoli-koor in de Tivolikerk waar ik ook
misdienaar geweest ben.
Als je op de lagere school voldoende tienen haalde werd je koning van de klas. Je
kreeg een bloempotje op je lessenaar en
de Juffrouw verklaarde dan dat je de Koning van de klas was. Ik wilde natuurlijk altijd graag Koning zijn dus deed ik enorm
mijn best. Ik had dan ook altijd een schitterend rapport. Als je daarmee thuis kwam
en het aan je ouders liet zien kreeg je een
dubbeltje of een kwartje.
Dat bracht me op het het idee om overal
in de straat aan te bellen en mijn rapport
te laten zien. Ik kreeg overal wel wat, hier
vijf cent, daar een dubbeltje en soms een
kwartje. Dus maakte ik er een hele route
van. Ik ging straat na straat aanbellen en
zo haalde ik wel 100 gulden op. Ik was
toen elf jaar maar wist al heel goed hoe je
geld moest verdienen.
Later zijn we verhuisd naar
Thijmstraat 8 en ging ik
naar Mavo De Roosten in
de Geraniumstraat. Daarna kwamen we te wonen
aan de Otto Veniusweg in
Burghplan en ging ik naar
de Catharina-mavo daar.
We woonden pal tegen die school aan. Ik
was zo klein en smal dat ik me gewoon
door de spijlen van het hek heen kon wringen om naar school te gaan.
Vanaf mijn dertiende jaar begon ik achter
ons huis bromfietsen en motoren te verkopen. En op mijn vijftiende verkocht ik er ze10

ker al meer dan
honderd
per
jaar. Zündapp,
Puch, Tomos, en
Yamaha. Ik heb
toen al best goed
geld verdiend. Op mijn zestiende verdiende ik ooit in één dag 3600 gulden.
Dat was best veel, zeker voor die tijd.
Al gauw was ik ook degene die thuis de
financien beheerde. Ik was altijd met geld
bezig.
Ik handelde in brommers en motoren maar ik
reed er zelf niet op want
ik was eigenlijk heel
braaf. Ik
heb het
ook niet
om het geld gedaan maar
vooral omdat ik handelen
echt leuk vind.
Al voor mijn achtiende
deed ik ook in auto’s. Ik had nog geen
rijbewijs maar bezat wel een Jaguar, een
Mustang en een Cadillac. De hele straat
stond vol met auto’s van mij. Ik verkocht
die op de automarkt in Utrecht. Maar mijn
vader moest ze daar wel heen rijden en als
we daar dan waren, spraken ze mijn vader
natuurlijk als eerste aan. Maar hij zei dan:
“Echt: je moet bij hem zijn”. Na de Mavo
en de Havo ben ik een winkel begonnen.
Mijn eerste winkel was ‘Las Vegas’ aan het
Gerardusplein. Een tweede-hands winkel.
En later ook nog zo’n winkel aan het
Mimosaplein. Op een bepaald moment
had ik wel drie van die winkels tegelijk.
Want tweedehands spullen verkopen
was nog nieuw toen ik er mee
begon.
En daarna ben ik een artiestenbureau begonnen. Wat je maar
nodig had, een Clown, een
Goochelaar of een Pianist:
je kon het bij mij allemaal inhuren. Alleen ik had helemaal
geen artiesten onder contract dus
wat ze ook vroegen: ík kwam. Als
Goochelaar of Clown. Met
een voorgeprogrammeerde synthesizer kon ik
een hele bruiloft
lang muziek verzorgen zonder
zelf een noot
te
kunnen
spelen. Mijn
eerste optreden als
goochelaar was

heb ik zelfs een Nederlandstalige nr. 1 hit gehad.

Autohandelaar Johan in de Thijmstraat

Johan op het Gerardusplein

voor een bedrijfsfeest. Ik kwam het toneel
op met een goocheldoos die ik die middag bij Blokker had gekocht. Keurig in pak
met hoge hoed maakte ik die doos open
en probeerde alles uit. Iedereen lag dubbel
van het lachen. Het was geen ingestudeerde act: ik had die doos echt nog nooit eerder in mijn handen gehad. Dat werd daarna natuurlijk wel een act die ik veel vaker
gedaan heb.

kon alles. Alleen, ik kreeg het maar moeilijk uit mijn strot. We waren er een hele dag
mee bezig. Toevallig was het dezelfde studio waar ook Andre Hazes zijn platen opnam en daarom was daar een TV-ploeg
opnames aan het maken. Die kwamen
ook bij mij even een kijkje nemen en vonden het zo leuk dat ze een hele reportage
gemaakt hebben. Dat is ook uitgezonden
op RTL. En toen is dat gaan lopen. Ik ben
ook allerlei andere activiteiten gaan doen.
Ik heb een Emely-munt laten slaan en heb

Intussen was je ook een bedrijf in
atoombunkers begonnen.
Dat was geen succes. Ik bleef met de spullen zitten en ben toen een Nucleair museum begonnen. Ook geen succes, maar
dat pand heb ik later omgedoopt tot ‘Paleis
Soestdijk II.’
Dat brengt ons op op je belangstelling
voor het Koningshuis, hoe is die ontstaan?
Ik hoorde op de radio dat Willem
Alexander verkering had met ene Emely Breemers. En dat Beatrix daar niet zo
blij mee was. Daarna werd een plaat
gedraaid van de groep ‘Hot Chocolate’. Dat nummer met de tekst ‘Emma..
Emmaline’. Spontaan begon ik mee te
zingen: “Emely, ik wil wel met je trouwen
maar mijn moeder wil het niet”.
Dat kreeg ik niet meer uit mijn
kop. En na een week belde ik
gewoon een platenmaatschappij. Daar kon ik met
mijn liedje langs komen.
Maar ze hadden al snel
in de gaten dat ik helemaal niet kan zingen en wilden dus niet
verder met mij. Tot ik
aanbood om alles
zelf te betalen, toen

de Willem-Alexander-Emely vereniging opgericht. We zijn dat zelfde jaar naar de traditionele Koninginnedag gegaan. In Doesburg. Met allemaal bruidjes. We kwamen
daar natuurlijk te laat aan om nog vooraan
te komen maar iemand van de organisatie
zag ons voor een andere groep aan en bezorgde ons de beste plek vooraan.
En zo kwam de
Koningin
vanzelf
naar ons toe. Die
heb ik natuurlijk
mijn ‘Emely-munt’
omgehangen. Willem Alexander was
er ook bij en ja, dat
heeft natuurlijk meteen het Journaal gehaald. En een heleboel
bladen vervolgens. Ik ben daarna steeds
meer Oranje dingen gaan doen. En nadat
het toch uitging met Emely begon ik natuurlijk de Maxima fanclub. Die hobby liep
uiteindelijk behoorlijk uit de hand.
Ik ben daarna vaker liedjes gaan maken
en ook produceren. Ik heb er welgeteld
niet minder dan 163 geproduceerd. Waaronder de eerste echte house-plaat in Nederland. Die deed hier niks maar haalde in
Griekenland wel de hitlijst. Alles bij elkaar
opgeteld heb ik toch echt zo’n 250.000
cd’s verkocht. En met ‘busje vol met Polen’
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Vertel eens iets over je TVcarrière
Ik heb het bijgehouden en ben welgeteld
in niet minder dan 670 tv-programma’s
geweest. Alle talkshows, tot Pauw en Witteman aan toe. Alle TV-kwissen heb ik gehad. Ik ben acht keer in het NOS Journaal
geweest en zes keer op RTL Nieuws. Maar
ik was ook in allerlei TV-series te zien:
Baantjer, Onderweg naar morgen, Goudkust noem maar op. Gaf ik mezelf op als figurant. Daar verdiende ik drie tientjes mee
maar omdat ik in die tijd een autobedrijf
had met personeel was dat voor mij gewoon een dagje rust.
Er is één programma waar heel Nederland je
nog van kent..
Ja. ‘Ter land ter zee en in de lucht.’ Dat begon in 1977 met de Badkuipenrace in de
Efteling. En ik ben er gewoon nooit mee
gestopt. Ik heb in alle afleveringen mee-

gedaan. Tot 1999. Honderd afleveringen.
Ik werd wel de meest bekende, onbekende
Nederlander genoemd.
Na 100 afleveringen hield het op en werd
er een speciaal afscheidsprogramma rond
mij gemaakt Maar ik vond het jammer dat
het ophield. Gelukkig werd ik na een jaar
gevraagd om terug te komen. Nu
als starter en later ook als jurylid.
Dat was helemaal geweldig want nu
kreeg ik er voor betaald en.. ik was
veel langer in beeld. Ook dat heb
ik nog dertien jaar lang gedaan tot
het programma definitief is gestopt.
in 2012.
En je politieke partij ?
Ik ben iemand die in oplossingen denkt en
daarom heb ik in 2001 de Partij van de
Toekomst opgericht. Toen ik voor de eerste
keer aan de verkiezingen deelnam had ik
een aantal artiesten op de lijst staan plus
een paar mensen die echt in de Tweede
kamer wilden en verder een aantal ondernemers. Dat liep op niks uit en en vanaf
toen zijn we alleen hier in Eindhoven aan
de gemeenteraadsverkiezingen gaan deelnemen. Ik heb altijd iets voor mensen willen doen maar ik heb ook dit natuurlijk
altijd wel met een knipoog gedaan.
Mensen nemen me sowieso niet al
te serieus.

Voormalige Fatimakerk deels in verval
In 2018 had De Stratummer een gesprek met Pauline Spierings. Zij had een boek geschreven
over haar 40-jarige loopbaan als Priesterassistente in de parochie van de Onze Lieve Vrouwe
van Fatimakerk aan het Servaasplein. Het was haar opgevallen dat ‘haar’ kerk er tegenwoordig
voor een deel erg verwaarloosd uit ziet.
Pauline: “In de vorige Stratummer stond een stukje over de
sloop van de Tivolitoren en dat het goed
was dat de Gerarduskerk, de Don Boscokerk en de Fatimakerk waren behouden.
Maar zoals het achterste deel van de Fatimakerk er nu uitziet, dat noem ik geen behoud. Het is om te huilen. Ik snap niet dat
de buurt dat niet erg vind en ook niet dat
de gemeente niet ingrijpt. In het deel wat
nu niet meer gebruikt wordt en er van buiten erg verwaarloosd uitziet zitten prachtige glas-in-lood ramen van de bekende
Eindhovense kunstenaar Louis Derijks.
Daar zijn nu planken voor getimmerd, ik
weet niet of die ramen nog wel heel zijn
want veel andere ramen zijn al ingegooid.
Dat maakt dat ik me ernstige zorgen
maak.”

Afgeplankte ramen, ontworpen door Louis Derijks

Paul Leenders, de schrijver van het stukje over
de Tivolitoren in de vorige Stratummer zet
zich inderdaad al jaren in voor het behoud
van karakteristieke kerken in Stratum. Hij
ging voor De Stratummer op onderzoek uit.

niet afgeplankt zijn heeft weer en wind vrij
spel. Je moet er niet aan denken wat er
zou kunnen gebeuren als vandalen zich
via de kapotte ramen of deuren toegang
verschaffen.

Paul, wat trof je aan?
Paul: “Een kerk die voor de helft nog steeds in
gebruik is als kerkgebouw door de Chinese
Christian Church. Maar ik ben geschrokken
toen ik zag hoe het niet gebruikte deel er
nu uitziet. Voor zover de ramen en deuren

Ik heb niet kunnen zien hoe de staat van
dat deel van de kerk er van binnen uitziet
maar ik vrees dat het verval ook daar groot
is. Ook de directe omgeving, het gebied
rond de kerk ziet er erg verwaarloosd
uit.”

Architect Peter Scipio was met zijn bureau, ‘Ruimte68’ jaren geleden de initiatiefnemer voor de herontwikkeling van de toen al
een tijd leegstaande Fatimakerk. Na een koopovereenkomst met
de Parochie Stratum werd een belegger gevonden die het plan
wilde financieren. In die tijd heeft hij het nu nog steeds in gebruik
zijnde gedeelte van de kerk herontwikkelt voor de Chinese Christian Church. Zij zijn nog steeds eigenaar van het voorste gedeelte.
Peter Scipio: “Aan de achterkant van de kerk en op de omliggende
gronden zouden appartementen komen. Alle gebouwen zijn
toen gesloopt. Waaronder het Vossehool, 60 jaar lang het
onderkomen van de Scoutinggroep Pierre Kersten. Maar omdat

het vergunningstraject voor
herontwikkeling van het
achterste gedeelte en de
omliggende gronden erg lang
op zich liet wachten is alles
weer doorverkocht aan een
andere belegger. In 2008
Sloop Vossehool
brak de economische crisis uit en
was er geen animo voor appartementen en herontwikkeling. Maar
ik begrijp eigenlijk niet waarom nu de herontwikkeling van dat
achterste deel nog zo lang duurt. De markt is nu goed. Er zullen
best partijen zijn die dat nu zouden willen aanpakken.”
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Het goede deel: Chinese Christian Church
De Chinese Christian Church bezit
het, goed onderhouden, voorste deel
van de kerk. De Stratummer sprak
met Voorganger Yiu Kwan Leung.

U bent de Dominee?
Wij zijn een Evangelische gemeente en ik
ben Voorganger maar als u mij Dominee
noemt vind ik dat best. Ik heb overigens een
groot deel van mijn leven een ander beroep
gehad: ik heb altijd bij Philips gewerkt. Toen
ik met pensioen ging kreeg ik vrije tijd.
Omdat ik naast mijn werk al theologische
studies had gedaan lag het voor de hand
om hier voorganger te worden.
Hoe groot is jullie gemeente?
Hier in Eindhoven hebben we ruim 120 leden. Er zijn verder nog vergelijkbare ge-

meenten in Den Bosch, Tilburg, Venlo,
Maastricht en Heerlen. Ook buiten Nederland, in Luxemburg, is nog een Chineese
christelijke gemeenschap.
Wat is de achtergrond van uw gemeente?
Heel divers, maar oorspronkelijk vooral
Chinezen afkomstig uit Hong Kong. Die
kwamen hier, inmiddels al weer bijna 40
jaar geleden, en spraken Kantonees. Geleidelijk zijn daar Chinese mensen bij gekomen die afkomstig waren van het vaste
land van China. Dat zijn mensen die Mandarijns spreken. Langzaam aan begint
het Mandarijns nu het Kantonees over
te nemen. In de dienst gebruiken we
nu meestal Mandarijns maar we vertalen het wel naar Kantonees of andere Chinese talen. De jongeren die hier in Nederland opgegroeid zijn spreken al zo weinig
Chinees meer dat wij daar nu aparte groepen voor hebben in onze kerk. Voor hen organiseren wij een eigen Eredienst. Niet alleen voor de taal maar zeker ook om ze een
band te laten houden met de cultuur waar
ze vandaan komen.
Hoe is deze Kerk eigenlijk ontstaan?
Bijna een halve eeuw geleden werd vanuit
Engeland, het Evangelie gebracht naar Chinese mensen hier in Nederland. Zelf kwam

ik in 1988 in Nederland en toen bestond de
gemeente hier uit vijftien mensen of zo.
Onze kerk was jarenlang gevestigd in een
winkelpand aan de Heezerweg tot we terecht konden in het Vossehool, de oude
witte boerderij naast dit kerkgebouw. Toen
werd de Parochie opgeheven en het Vossehool afgebroken. Wij gingen weer terug
naar de Heezerweg. Later kwam het kerkgebouw zelf in beeld. De hele kerk was veel
te groot voor ons maar het Bisdom, de eigenaar, liet ons toe de helft te kopen.
Met de verkoop van ons winkelpand aan de
Heezerweg en veel bijdragen vanuit onze
gemeente hebben we het kunnen financieren. Overigens wel met de voorwaarde dat
we het niet mogen doorverkopen. Als we
hier ooit uit willen moeten we het altijd weer
terugverkopen aan het Bisdom. Maar wij
willen hier helemaal niet weg. Wij voelen
ons thuis hier. Wij maken als kerk ook gewoon deel uit van de samenleving en zijn
echt geen vreemdelingen in de Nederlandse maatschappij. We ontvangen trouwens
nog regelmatig mensen die deze kerk gedoopt of getrouwd zijn. Die zijn altijd welkom en zien dan dat het weliswaar geen
Katholieke kerk meer is maar nog
steeds wel het Huis van God.

– advertorial –

Luuc weet raad met pijn door voetklachten
Luuc Bonnema is
Podotherapeut. Hij helpt
mensen af van klachten
aan voeten, knieën,
heupen en rug. Vooral
door naar de oorzaken van
die problemen te kijken.
Zo gauw hij ziet wat de oorzaak
is kan hij advies geven over de
beste manier om van die klachten af te komen. Pijn met lopen
en staan heeft vaak gewoon te
maken met voetklachten. Die
kan hij goed analyseren en daardoor kan
hij aangeven wat je moet doen om ervan
af te komen. Dat is ook de reden waarom
hij altijd ruim een uur uittrekt om iemand
met klachten te analyseren.

Soms een grote teen die boven de voet
uitkomt, of een doorgezakte voorvoet,
voeten die naar de binnenkant draaien.
Vooral dat zijn oorzaken van veel pijn en
ongemak.

Niet altijd is de oorzaak makkelijk te
“Het kan liggen aan de schoenen, of aan verhelpen. Maar het helpt veel van mijn
cliënten al enorm als ze weten waar
de manier van lopen of aan nog heel
hun pijn door veroorzaakt wordt.
andere oorzaken. Maar in dat uur
Zodat ze zelf weten waar ze het beste
heb ik toch in vrijwel alle gevallen prerekening mee kunnen houden.”
cies in beeld waar de klachten vandaan komen.

Je praktijk is gevestigd achter de meest
ambachtelijke schoenmaker van Stratum.
“Dat is niet toevallig. Die schoenmaker
is mijn vader en al tijdens mijn opleiding
tot Podotherapeut bleek dat een enorm
voordeel. Als voetklachten met aangepaste schoenen moeten worden aangepakt, en dat is vaak het geval, loop ik
meteen de werkplaats van mijn vader
binnen.
Nogal wat voetproblemen
zijn gewoon terug te voeren
tot verkeerde schoenen.
Het is absoluut waar dat
de Schoenmakerij en mijn
praktijk elkaar versterken.
Maar vergis je niet: ik
gebruik wel de meest
geavanceerde technieken
om voeten scannen. Ik heb
hier een laserscanner staan waarmee
ik een digitale voetafdruk kan maken.
Vervolgens kan ik die nog aanpassen en
vervolgens laten uitfrasen tot het ideale
voetbed voor in de schoen.

Geldropseweg 115 • 5611 • Eindhoven • M: 06 159 200 03
www.podotherapiebonnema • E: podotherapiebonnema@hotmail.com
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Buurthuis Bloemenbuurt Noord één jaar open

Het buurthuis Bloemenbuurt Noord aan de Leliestraat 1 is nu ongeveer een jaar open. Aanvankelijk was het
alleen bedoeld als een ruimte om vergaderingen te kunnen houden rond de renovatie van de woningen. Maar het
pand bleek nog veel nuttiger te kunnen zijn voor de buurt. De Stratummer ging eens kijken en maakte kennis met
Yvonne, Marjan, Paul en Ruth.
Er was jarenlang geen
ontmoetingsplek meer in
deze buurt. Hoe is dat toch
weer tot stand gekomen?
Marjan: “Terwijl Bloemenbuurt Zuid is afgebroken is en vervangen
door nieuwbouw gebeurde in Bloemenbuurt
Noord helemaal niets. Ook de aanloop
naar het groot onderhoud hier heeft jaren
geduurd.
Er was ook veel wisseling
van bewoners in de wijk
en mensen wisten op
een gegeven moment
eigenlijk niet meer wie
er verderop in de buurt
woonde. WIJeindhoven
heeft in het kader van het project Buurt in
Bloei huis aan huis aangebeld om te vragen
wat er leeft en waar mensen behoefte aan
hebben. Deze buurt was eigenlijk een
beetje een vergeten driehoek en er was
geen plek waar activiteiten georganiseerd
kunnen worden. WIJeindhoven motiveerde
veel mensen om iets voor onze buurt te
gaan doen.

en heb vroeger veel les
gegeven. Het is allemaal
nog kersvers maar het
was wel een van de ideeën die naar voren kwamen tijdens de Open Dag
die we hier eind augustus
hebben georganiseerd.”
Ruth: “Op die Open Dag
vroegen we gewoon aan
de mensen: wat kun jij
voor de
buurt betekenen? Daar zijn
inmiddels heel wat ideeën
uitgekomen. Zo gaat hier
binnenkort ook een cursus
fotobewerken van start. En
we beginnen binnenkort met
twee maandelijkse kookclubs,
gezellig
samen koken.

Yvonne: “Er bleek ook behoefte te zijn aan
een buurtruimte. Toen dit huis beschikbaar gesteld werd voor vergaderingen
rond het groot onderhoud in onze wijk
lag het voor de hand
om woningcorporatie ‘thuis te vragen of
de buurt ook gebruik
mochten maken van
dit pand.”

Yvonne: “Ik woon hier zelf pas een paar
jaar en vind het heel belangrijk wat hier nu
gebeurd. Ik zet me er graag voor in want
ik hoor dat buurtgenoten het erg waarderen. Onze insteek is om mensen die zich
ergens voor hebben ingeschreven ook te
stimuleren om te blijven komen. Iedereen
is welkom en we willen voorkomen dat het
uiteindelijk een vast kliekje wordt. Onze organisatie nog niet echt formeel geregeld.
Dat vonden we in eerste instantie niet het
belangrijkste, we zijn gewoon
begonnen en hebben zelf wat
bij elkaar gescharreld: met hulp
van Albert Heijn Leenderweg
konden we de nieuwjaarsreceptie en de open dag organiseren. Iedereen weet dat ook
en mensen waarderen dat.”

Marjan: “Onze eerste activiteit was een
nieuwjaarsbijeenkomst en geleidelijk aan
zijn we meer dingen hier gaan organiseren. Op woensdagochtend is er een koffieochtend van tien tot twaalf. Op donderdagmiddag is er van half drie tot half vijf
een middag waar mensen kunnen puzzelen, handwerken of
knutselen. Dat wordt
allemaal georganiseerd door Ruth.

Marjan: “We krijgen nu wat geld
van ‘thuis en verder draagt iedereen zelf wel wat bij. Uit alle
hoeken en gaten komen kleine
bijdragen en bijvoorbeeld spullen en materialen. Maar wij
kunnen nog niet beschikken
over een eigen buurtbudget
zoals in andere wijken. Niemand
heeft ons verteld dat we dat voor 1 oktober
hadden moeten aanvragen. ”

Verder hebben we
nog Hanneke die
de ruilboeken doet
hier want dit buurthuis fungeert ook als boeken-ruilpunt.”

Ruth: “Wij willen een huiskamer zijn voor
de wijk, kijken wat nodig is. We komen er
hier echt achter als mensen wat nodig hebben. Ze worden bij wijze van spreken achter hun voordeur weggehaald en mee hier
naar toe genomen.”

Paul: “Ik ben hier begonnen met teken–
en schilderles op dinsdagmiddag. Ik heb
een achtergrond als beeldend kunstenaar

Yvonne: ”Hier zijn mensen op hun gemak
en dan komen de verhalen makkelijk los.
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Mensen die zich hebben aangemeld via
een van de bijeenkomsten maar niet komen opdagen hebben misschien wel een
reden om niet te komen. Dus bel ik ze op
of ga ik langs om dat te vragen. Dat helpt
mensen soms echt over een drempel.”
Marjan: ”We hebben echt een sociale
functie in de buurt. Nu met het komende
groot onderhoud in de wijk is dat echt wel
belangrijk. Mensen kunnen daardoor toch
een beetje van streek raken.”
Paul: “Het groot
onderhoud is geen
kleinigheid voor de
bewoners. Ik heb
het zelf als een van
de eersten meegemaakt. Je kunt
gewoon in je huis
blijven wonen maar er wordt wel van alles
gesloopt en vervangen. Alles moet worden afgedekt, de zolder moet helemaal
leeg. Daar komt een nieuwe vloer in en
nieuwe installaties. Dak en pannen gaan
er af. Muren worden geisoleerd. Badkamer moet leeg vanwege nieuwe tegels,
vloer en plafond. Dus douchen moet je in
een andere woning verderop.
Als de keuken vernieuwd wordt moet
die ook leeg net als
de bijkeuken met het
toilet. Dat duurde bij
mij toch ruim twee
maanden. Koken op
een elektrisch plaatje, een oventje en een
magnetron op een plank in de woonkamer. Een hoop lawaai en ongemak. Er is
daardoor heel veel onrust in de wijk maar
ik weet nu wat er straks bij andere mensen
in de buurt gaat spelen. Het wordt wel
een veel energiezuiniger huis dus het
is allemaal wel de moeite waard.

Buurthuis
Bloemenbuurt Noord

Stenen eruit, planten er in:
Tivoli is nu een beetje groener

Fotografie:

De gemeente werkt in Tivoli
samen met verschillende partners
en Woonbedrijf is er daar natuurlijk
één van. In het buurtcontact voor
Tivoli is afgesproken gezamenlijk
te proberen gedragsverandering
te stimuleren zodat mensen
verantwoordelijkheid voor hun eigen
buurt nemen.
Het vergroenen van de wijk past daar in.
Woonbedrijf is al een aantal jaren bezig
met groot onderhoud in Tivoli en in straten waar het groot onderhoud klaar was
bleken een
groot aantal mensen
best
bereid om na
te denken
over
het
vergroenen
van

hun voortuin.
Dat
past
ook mooi in het kader van duurzaamheid
en het streven naar een natuurlijke stad.
Het lag voor de hand om door middel
van voorbeeldprojecten alle bewoners
in de wijk op een idee te brengen. Er
zijn drie inspiratie-tuinen aangelegd in
de Zebrastraat en op de hoek met de
Giraffestraat. Tuinen die als voorbeeld
dienen met informatie over de planten en
wat ze doen voor het milieu. De gemeente
zelf heeft een dergelijk project al gedaan in
de Leeuwenstraat en de van Ennetenstraat.
Woonbedrijf heeft in samenwerking met
het sociaal ontwerpbureau ‘Morgenmakers’
nu ook bewoners van de Zebrastraat
benaderd.
Fleur van Dijk van Woonbedrijf: “We
hebben het bureau in eerste instantie de
opdracht gegeven om bij de mensen in
de straat aan te bellen en te zien hoeveel
mensen er voor open zouden staan om
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hun
voortuin
aan te pakken.
Zij gingen huis aan huis de deuren langs
en nodigden geïnteresseerden uit om naar
speciale bewonersavonden te komen. Dat
sloeg aan en uiteindelijk hebben de bewoners zelf elkaar ook geënthousiasmeerd
zodat er voldoende mensen mee deden.
Aanvankelijk boden wij alleen maar aan
om de stenen uit de voortuin te halen en
daar planten voor in de plaats te zetten.
Maar mensen kwamen met eigen ideeën
en wilden weten of er nog meer mogelijk
was. Bewoners gingen er zich echt in
verdiepen en maakten heel bewuste keuzes
over het soort planten wat ze zouden willen
hebben. Die eigen ideeën zijn daarna ook
zoveel mogelijk uitgevoerd.”
De plantdag in samenwerking met hoveniersbedrijf Ploegmakers werd een
echt ‘Positivoli’ project waar achteraf
iedereen enthousiast over was.

Basisschool De Regenboog

Schoolprofiel

Vrije Basisschool De Regenboog aan het Mimosaplein is een basisschool op antroposofische grondslag.
De Stratummer sprak met Bart Brouwer, directeur, en met coördinator algemene zaken: Mar Verleg van Halteren.
Bart, je bent hier nog niet zo lang directeur.
“Ik ben hier sinds juni vorig jaar aangesteld
als interim-directeur en er wordt dus nog
gezocht naar een nieuwe directeur. Ik trof
hier een school aan die een beetje zoekende is naar wat ze wil zijn: een buurtschool
met vrije-school kenmerken of een vrije
school die toevallig in deze buurt staat.
Met het aftreden van de vorige directeur
en het vertrek van een aantal andere leerkrachten zijn de oorspronkelijke cultuurdragers van de school nu minder nadrukkelijk aanwezig. Een derde van het aantal
teamleden is nieuw op onze school en dat
zijn deels mensen met een reguliere PABO
opleiding. Daarom zijn dit jaar alle nieuwe
teamleden in de zomervakantie een week
lang intensief op cursus gegaan om zich
voor te bereiden op het schooljaar waar ze
in starten.”

Mar, jij werkt hier al wat langer.
Mar: “Ik ben al sinds 1997 aan deze school
verbonden. Toen ik hier kwam waren er
maar tien klassen. Iedereen werkte full
time, we waren z’n tienen dus ik had negen
collega’s en we hadden rond de 250 leerlingen. Die kleinschaligheid had echt zijn
charme. Later is er de locatie aan de Begoniastraat bij gekomen waar we een dependance hadden voor de groepen zeven en
acht. Toen de nieuwbouw klaar was konden
we weer alle groepen op het Mimosaplein
huisvesten. Maar wederom bleek de groei
van het aantal leerlingen vlug te gaan en
hadden we weer behoefte aan extra lokalen. Deze keer wilden we op de locatie Begoniastraat uitgroeien naar een complete
stroom met drie kleuterklassen en groep
drie tot en met acht. Dat bleek organisatorisch niet haalbaar. Nu maken we nog
steeds gebruik van de Begoniastraat voor
de bovenbouwgroepen zes en zeven. In
afwachting tot we hier op het Mimosaplein
alsnog weer extra nieuwbouw kunnen realiseren. Want we streven er toch naar alles
op één locatie te kunnen onder brengen.”
Jullie zijn dus harder gegroeid dan verwacht,
hoeveel leerlingen hebben jullie nu?
Bart: “500 en we kunnen nog doorgroeien naar maximaal 540. Per definitie groeit

ons type onderwijs, en
wijken wij echt significant af van gemeentelijke prognoses. Dat is
een landelijke trend die
door de overheid maar
met moeite wordt erkend. Volgens de gemeentelijke prognoses
zullen wij het maximumaantal van 540 leerlingen pas in 2030 gaan
halen maar wij voorzien
dat we dat we dat aantal waarschijnlijk al
over drie of vier jaar zullen hebben. Overigens ligt daar ook voor ons de grens: wij
willen niet groter worden. Wel beter maar
niet groter.”
Er is dus behoefte aan dit type onderwijs
Mar: “De tijd is aan het veranderen waardoor het het vrije schoolonderwijs wat wij
al heel lang bieden, nu ook aantrekkelijk is
voor ouders die op zoek zijn naar onderwijs
dat meer biedt dan alleen kennis verwerven. Hier zijn kinderen tegelijk ook kunstzinnig bezig door middel van schilderen, boetseren, muziek maken. In elk geval, volgens
de ouders zelf, als wij ze er naar vragen,
meer dan bij veel andere scholen.”
Bart: “Het etiket ‘antroposofisch’ is dus niet
meer zo van belang maar wel de manier
waarop kinderen bij ons onderwijs krijgen.
Van oudsher hielden kinderen op een vrije
school hun hele schoolperiode dezelfde
leerkracht. Nu houden ze dezelfde leerkracht drie jaar lang. Dus in groep drie tot
vijf houd je dezelfde onderwijzer en dan een
andere van groep zes tot acht. Van oudsher
had het vrije school onderwijs op de lagere school niet zes maar zeven klassen, en
heel lang geleden zelfs acht klassen. Dat
was nog in de tijd dat verreweg de meeste
kinderen daarna doorstroomden naar het
middelbare vrije school onderwijs.
Mar: “Nu stroomt nog steeds ongeveer de
helft van onze leerlingen door naar het Novalis College, de middelbare school voor
vrijeschoolonderwijs in Eindhoven. De rest
van onze leerlingen komt prima terecht op
elke andere vorm van voortgezet onderwijs.
Vrijeschoolonderwijs is duurzaam onderwijs, zoals de bio-groenteboer verschilt van
groenteafdeling in de supermarkt zo verschillen wij van het gewone onderwijs. En
daar is behoefte aan want dit soort onderwijs groeit wereldwijd met 20 tot 30 procent
aan scholen per jaar.”
Waarin verschillen jullie het meest in vergelijking met het reguliere onderwijs?
Mar: “Wij hebben, net als andere scholen,
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een eigen, specifieke, lesmethode aangekocht. Verder kennen wij ‘periode onderwijs’, wat inhoudt dat we het begin van de
dag, voor de eerste pauze, drie weken lang
hetzelfde invullen. Dus drie weken taal, rekenen of drie weken heemkunde of toneel.
In de lagere groepen en in de hogere groepen komen daar onder andere Aardrijks-

kunde, Geschiedenis en Biologie bij. Dus
drie weken lang van negen tot half elf alleen maar bezig zijn met één onderwerp
maakt dat je je met kinderen echt in een
onderwerp kunt verdiepen. Na de pauze
lijkt het onderwijs bij ons op elke andere
school met gewoon de oefenuren volgens
de methodes die we gebruiken. Wel hebben
wij daarnaast nog veel creatieve en expressieve vakken zoals tekenen of
schilderen. Ook
bijzonder is de
betrokkenheid
van de ouders.
Op de vrijeschool
worden veel feesten gevierd. We
hebben 12 keer een zogenaamd jaarfeest,
bijvoorbeeld het Michaëlsfeest, Sint Maartenfeest, Sinterklaas, Advent, Kerst of Driekoningen. Dat zijn feesten waarbij ouders
een grote inbreng hebben.
Ook wel bijzonder is dat de klassen schoongehouden worden door de ouders en hun
kind. Op die manier draag je als ouder letterlijk zorg voor de leeromgeving van je
kind en ben je af en toe een uurtje ongegeneerd bezig in de klas van je eigen kind.

Ganggesprekken in Wilgenhof
WIJeindhoven kent al heel lang een Bewonerspanel. Het geeft gevraagd en ongevraagd advies en fungeert als
de ogen en oren van WIJeindhoven in Stratum. De Stratummer sprak met twee leden, Henk en Gijs, die het idee
hadden in Vitalis Wilgenhof ‘Ganggesprekken’ te organiseren.
Hoe is dit idee ontstaan?
Gijs: “Het Bewonerspanel stelde vast dat
er behoefte was om mensen bij elkaar te
brengen. Dat is ontstaan vanuit de gedachte dat vroeger in een straat de deuren vaak
open stonden en mensen veel makkelijker
bij elkaar naar binnen liepen. Nu hoor je
vaak dat men de eigen buren nauwelijks
meer kent. We wilden aanvankelijk een pilot in De Kruidenbuurt maar omdat woningcorporatie Trudo zelf al zoiets van plan
was zijn we gaan kijken waar we elders in
Stratum met ons idee aan de slag zouden
kunnen gaan.
Henk: “Ons oog viel op de Wilgenhof van
Vitalis. Een centrum voor senioren
maar feitelijk toch een groot appartementen gebouw met speciale voorzieningen. Vitalis bleek heel
enthousiast over ons idee. Wij zijn
keer tien, vijftien mensen. We hebben er zelfs
wel eens negentien bij
elkaar gehad. “
Gijs: “Nu hebben
we alle verdiepingen
twee keer gehad en
hebben gemerkt dat
als je vooraf aanbelt om
mensen uit te nodigen
het wel uitmaakt wie dat
gewoon begonnen op een van de etages in
Wilgenhof. We sjouwden stoelen de gang
op, kochten cake en haalden koffie uit het
restaurant. We belden zelf overal aan de
etage die we uitgekozen hadden en die
eerste keer kwamen zo een handvol mensen bij elkaar.”
Gijs: “Geleidelijk begon het rond te spreken en kwamen er ook steeds meer mensen die wilden meehelpen. Zo begon het te
groeien en hoefden we niet langer zelf de
stoelen te sjouwen. We kregen wat meer
sponsoring, de cake werd voor ons betaald
en ook bewoners zelf boden aan om mee
te helpen organiseren.”
Henk: “Op zo’n middag komen de bewoners van één bepaalde gang dan bij elkaar
voor een ongedwongen praatje. Er wordt
over van alles en nog wat gepraat en soms
horen we dingen die we kunnen doorgeven aan een generalist van Wijeindhoven.
Soms wordt er gewoon een beetje gemopperd maar meestal is het gezellig kletsen
met elkaar. We doen deze gesprekken om
de veertien dagen dus elke etage komt ieder kwartaal een keer aan de beurt. We
doen het nu al een jaar en het groeit: ieder

Chris Kuijlaars van WIJeindhoven:
“Dit is een van de initiatieven die onder de vlag van Buurt in Bloei is ontstaan. Om het niet na verloop van
tijd weer dood te laten bloeien proberen we onszelf als vrijwilliger of
als professional zo overbodig mogelijk te maken. Drie bewoonsters van
de vijfde verdieping organiseren het
ganggesprek vol enthousiasme mee.
Op termijn zouden we graag zien dat
er op elke verdieping iemand is die
de regie een beetje overneemt.
De grondgedachte van WIJeindhoven is het leggen van een goede sociale basis in de stad. Door netwerken
uit te bouwen proberen we mensen
steeds meer zelfredzamer te laten
worden en te laten blijven. Buurt in
bloei is typisch een vertaling daarvan.
Zorgen dat mensen iets voor elkaar
kunnen betekenen is veel beter dan
alles aan professionals over te laten,
aangezien die vaak maar tijdelijk in
beeld zijn.
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doet. Met een vrouwlijke vrijwilliger gaan
mensen eerder mee
dan wanneer een man
aanbelt. En een wat
ouder persoon wekt
ook meer vertrouwen
dan iemand die jonger is. Vandaar dat de
generalisten van Wijeindhoven dat graag
aan ons overlaten. “
Henk: “Voor ons is het Vrijwilligster Dini belt aan
organiseren iets dat om mensen uit te nodigen
enorm veel voldoening geeft. Het biedt Vitalis ook de gelegenheid mensen makkelijker aan te laten sluiten bij andere activiteiten die hier

voor bewoners georganiseerd worden. En
de ganggesprekken helpen echt mensen
over drempels heen. Soms maken mensen
zelfs voor het eerst kennis met de buren die
naast hen wonen.”
Gijs: “Veel voldoening geeft ons ook de
verhalen die we horen. We hebben al meegemaakt dat iemand een oude jeugdliefde
tijdens zo’n ganggesprek weer ontdekte.
Maar onze bedoeling is toch dat uiteindelijke initiatief voor dit soort gesprekken zo
veel mogelijk van de bewoners zelf
uitgaat.”

Landgoed Eikenburg open voor iedereen
Landgoed Eikenburg aan de Aalsterweg was sinds 1894 in het bezit van religieuze orde ‘De Broeders van Liefde’.
Twee jaar geleden zijn alle gebouwen eigendom geworden van woningcorporatie Sint Trudo. De Stratummer ging
eens kijken op Eikenburg en sprak met Lillyanne Joosten, Vivian Knapen en Joan Elkerbout, drie enthousiaste
bewoners van de ‘Kloosterlofts’.
ter van Boshoef. Dat is een pand hier op
het landgoed wat vrij kwam. Trudo vroeg
of wij mensen bijeen konden brengen om
daar creative activiteiten te laten ontstaan.
Dat is gaan lopen en het pand wordt daar
nu ook voor gebruikt. In de filosofie die Trudo hier hanteert op Eikenburg moet er wel
een tegenprestatie geleverd worden voor
het gebruik, en dat doen we in de vorm van
openbaar toegankelijke workshops. Een ander project hier op Eikenburg is de Kloosterbostuin. Een flink stuk grond is daarvoor
al helemaal door vrijwilligers klaar gemaakt
en er zijn inmiddels al veel fruitbomen aangepland.”

v.l.n.r. Joan, Lillyanne en Vivian

Dit is een prachtige plek om te wonen
“Het is absoluut mooi wonen hier. Iedereen die ervoor in aanmerking wilde komen
moest natuurlijk ingeschreven staan en ingeloot worden. Maar heel belangrijk was
ook dat iedereen een motivatiebrief moest
schrijven en bereid moest zijn vrijwilligerswerk te doen voor de woongemeenschap
of voor de instellingen op landgoed Eikenburg. Wij wonen er nu twee jaar en er zijn
prachtige initiatieven ontstaan die wij graag
wat meer bekend maken in Stratum.
Noem eens wat?
Vivian: “Ik ben bezig met het opzetten van
een bloemenpluktuin, samen met andere
bewoners én mensen uit de omliggende
wijken. De echte openstelling zal pas aankomend plukseizoen zijn, maar het afgelopen jaar hebben we de tuin voorbereid, ook
al veel bloemen ingezaaid en al heel wat
bosjes kunnen plukken. We kweken al onze
bloemen op duurzame wijze op.
Het wordt een plek waar iedereen straks
welkom is om zelf bloemen te komen plukken. Gasten, werknemers en bezoekers van
het verpleeghuis of hospice, bewoners van
Eikenburg en omliggende buurten, zoals
gezinnen met kinderen. Zo werkt
de Bloemenpluktuin verbindend
voor bezoekers en bewoners van
op en om het landgoed.”

Ook in de Kapel wordt het een en ander
georganiseerd vanuit de bewoners.
Joan: “Dat doe ik. Ik ben Interreligieus
Voorganger, daar ben ik ook voor opgeleid in New York, in de VS mag ik mij ook
officieel ‘Reverend’ noemen. De Kapel hier
wordt eigenlijk nog maar weinig gebruikt,
de broeders die hier op Eikenburg nog wonen gebruiken hem op zondag en verder
is hij alleen in gebruik bij begrafenissen
of zo. Wat ik bijzonder mooi vind is dat de
broeders het prima vinden dat er in de Kapel dingen plaats gaan vinden die niet per
se Christelijk zijn. Eens in de drie maanden
doen we een viering in de Kapel. Niet religieus, maar wel zingevend. Iedereen is daarbij welkom.
We noemen het ‘Imagine vieringen’ naar
het beroemde lied wat we ook vrij geregeld
zingen. De eerste keer heb ik het zelf geïnitieerd maar nu nemen ook steeds meer

andere mensen het ook over, zowel bewoners van hier als uit de omliggende wijken.
We houden die vieringen dat vier keer per
jaar op de eerste zondag van elk seizoen.
Iedereen in Stratum die belangstelling heeft
is van harte welkom. Aanmelden of meer
informatie aanvragen kan via: imagine-eikenburg@ziggo.nl”
Maar er gebeurd meer in de kapel op Eikenburg. Twee bewoners organiseren
maandelijks ‘Film in de Kapel’. Een echte
filmhuisavond waarbij na afloop gelegenheid is om na te praten. Iedereen moet zelf
wat te drinken meebrengen wat ook weer
onderling gedeeld of geruild kan worden.
Meer info op:
www.eikenburg-deroosten.nl

Landgoed
Eikenburg
aan
de
Aalsterweg kwam 1894 in het bezit
van de religieuze orde ‘De Broeders
van Liefde’. Zij hadden er onder
andere een jongenspensionaat en
een school voor lager en uitgebreid
lager onderwijs. In de loop van de
tijd werden er op het landgoed naast
het oorspronkelijke hoofdgebouw
verschillende paviljoens bijgebouwd. Nadat het Internaat bij gebrek aan
belangstelling in 1996 werd opgeheven kwamen die gebouwen in gebruik bij
verschillende zorg– en onderwijsinstellingen. Het hoofdgebouw, de oude school
van het pensionaat, de kapel én het ruiterstandbeeld van Sint Joris zijn zo bijzonder
dat ze inmiddels inmiddels op de Rijksmonumentenlijst staan.
Een belangrijke uitdaging voor Trudo is om het centrale kloostercomplex te
herontwikkelen. Dat complex bestaat uit zeven gebouwdelen, elk uit een ander
bouwjaar. Eén deel daarvan, de oude schoolvleugel, werd inmiddels verbouwd
tot wooncomplex ‘De Kloosterloft’ met 70 huurappartementen. De samenstelling
van de 90 bewoners is qua leeftijd en achtergrond heel verschillend. Zo maken
ook een aantal mensen met een autisme-spectrum stoornis onderdeel uit van de
woongemeenschap. Maar het zijn allemaal mensen die altijd bereid zijn iets voor
elkaar te betekenen.

Lillyanne: “ik ben medebeheers18

Specialisaties:
Manuele Therapie, Psychosomatiek, Geriatrie, NAH, Parkinson,
COPD, Claudicatio, Hartrevalidatie, Medische ﬁtness, Mindfulness,
Schouderspecialisatie, Pilates training en Postoperatieve revalidatie.

Kruiden Edelstenen Aromatherapie

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

Geldropseweg 80
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info@hetkruidenheksje.nl

Politie:
Telefoon: 0900-8844.
De wijkagenten van Stratum:
Marcel Brans
Gerardusplein, Kerstroosplein, Roosten,
Eikenburg, Sportpark Aalsterweg,
Genneperparken.
Jan Kleuskens
Tivoli, Burghplan, Gijzenrooi,
Kruidenbuurt, Sintenbuurt, Nieuwe Erven,
Schuttersbosch
Koen van Grinsven
Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein,
Den Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en
Rochusbuurt
Viola Bliek
Tivoli, Burghplan, Gijzenrooi
Lydie Thomassen
Sportparken

Stadskantoor Stadhuisplein 10
Het Inwonersplein (Stadskantoor) is open
op maandag van 9.00 uur open tot 19.00
uur. Van dinsdag 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:

Stephanie Verweijmeren

(T: 040 - 238 2830)
Bloemenplein, Burghplan, ElzentNoord, Elzent-Zuid, Joriskwartier,
Looiakkers, Poeijers, Puttense Dreef,
Riel, Tuindorp.

Wijkboa’s Stratum
(T: 140140)
Luuk Vermeulen,
Petra de Carpentier
Rianne Spierings

Agnes Heck

(T: 040 - 238 8302)
Gerardusplein, Kerstroosplein.
Marita Kuster

(T: 040 - 238 8386) Gijzenrooi,
Irisbuurt, Kruidenbuurt,
Leenderheide, Nieuwe Erven,
Rochusbuurt, Schuttersbosch,
Sintenbuurt, Tivoli.

Wijksteunpunt de Zuidwester
Cyclamenstraat 1, Eindhoven

Inloop open: Ma 12:30–15:30 u.
Di-Vr 9:30–15:30 u.

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

Onderhoudsklachten
woningcorporaties
Woonbedrijf Klantenservice
W: www.woonbedrijf.com
T: 040 243 43 43
‘thuis onderhoudservice
W: www.mijn-thuis.nl
T: 040 24 99 999

WIJteam Stratum

Wooninc. reparatie en onderhoud
E: service@wooninc.nl
T: 265 44 00

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

Trudo Onderhoud en reparatie
W: www.trudo.nl
T: 040-25 04 310.

T: 040 238 89 98
stratum@wijeindhoven.nl

Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c Eindhoven
T: 040 209 8400
W: www.sintannaklooster.nl

Uitgave: Stichting De Stratummer
info@stratummer.nl
www.stratummer.nl

Productie en
advertentie exploitatie:
T: (040) 2123 886
M: 06 3030 1027

Thuiszorg verzorging en verpleging:
Thomas a Kempislaan 21-11 Eindhoven
Wijkteam Stratum West
M: 06-39610737
Wijkteam Stratum Oost
M: 06-13145498

Vitalis WoonZorggroep

Henri Verbruggen

(T: 040 - 238 8367)
Eikenburg, Genneperzijde, Roosten,
Sportpark Aalsterweg.

Servicepagina

Klantencentrum:
T: 040 220 220 2
www.woonincplusvitalis.nl
Vitalis Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
T: 040 293 3333
Vitalis Wilgenhof
Gasthuisstraat 1,
hoofdingang Schalmstraat
T: 040 2148300

Zuidzorg

Te bereiken via
www.zuidzorg.nl
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Oplage: 15.000
Verspreiding: 12.500 exemplaren huis
aan huis, apart bezorgd door eigen
bezorgers. 2.500 exemplaren los
via winkeldisplay’s in supermarkten,
seniorencentra en vaste punten in
Stratum.
Druk: Drukkerij Strijbos Waalre

Bezorgklacht?

Onze eigen bezorgers bezorgen
De Stratummer nauwgezet in alle brievenbussen zonder nee/nee sticker.
Onverhoopte bezorgklachten kunnen
worden gemeld per email:
info@stratummer.nl

