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Corona in Stratum
Corona heeft een hoop 
overhoop gehaald. Ook in 
Stratum. We hebben even 
moeten wachten met een 
nieuw nummer omdat heel wat 
adverteerders noodgedwongen 
dicht moesten.

Maar de Coronacrisis bleek ook ook on-
verwachte positieve kanten 
te hebben. Het was hart-
verwarmend om te zien dat 
allerlei initiatieven spontaan 
opborrelden. Dat begon al 
snel met de Facebookgroep 
Coronahulp Stratum waar 
mensen met een hulpvraag 
terecht konden. Met flyers en affiches werd 
er snel ruchtbaarheid aan gegeven. Inmid-
dels is die Facebookpagina omgedoopt 
tot ‘Stratum Helpt’ en op pagina 15 leest 
u daar alles over.  

Ook het centrum voor de 
Kunsten (CKE) heeft in 
Stratum afgelopen jaar 
veel positiefs gedaan. 
Zoals de ‘Walking Blues’ 
en ‘Warme winterstoet’ 

in Burgplan en de
‘One minute holiday’ in Ti-
voli en Kerstroosplein.

Vermeld mag ook worden 
de Sinterklaas-actie in het 

Cruydenhuisch. Via een Facebook oproep 
werd een grote hoeveelheid zo-goed-als-
nieuw speelgoed aangeleverd waarmee 

op 5 december, dank zij de inzet 
van veel vrijwilligers, heel veel kin-
deren in Stratum verrast konden 
worden. Ook belangrijk was dat 
de dagbestedingsactiviteiten in de 
huiskamer Tivoli en de huiskamer 
GGZ in de Zuid-

wester door konden 
blijven gaan. En FAB28 
nam de gelegenheid te 
baat om, nu ze geen men-
sen mochten ontvangen, 
flink te gaan verbouwen 
met als resultaat een nieuwe keuken.

De Gemeente Eindhoven maakte extra 
geld vrij voor jeugdactiviteiten vanwege 
Corona. FAB 28 nam zelf het initiatief 
een schaatsbaantje voor kinderen aan 
te leggen. Vijf dagen hebben ze staan 

sproeien. Erg jammer dat de 
Gemeente Eindhoven één uur voor 
het open zou gaan liet weten dat 
niet mocht wegens ‘onaanvaardbaar 
besmettingsgevaar’. Op dezelfde 
dag trokken  duizenden schaatsers 

naar de Karpendonkse Plas :-).

Tot slot: de vrolijke IJsvogeltjes in dit 
nummer  zijn echt in Stratum vastgelegd 
en wel door fotograaf Sjuul uit de 
Bloemenbuurt.

 Stratum actueel

– advertorial – 

Fotoservice bij kantoorboekhandel van Grinsven
Kantoorboekhandel van Grinsven 
heeft als nieuwe service het maken 
en zelfs digitaal doorsturen van 
officiële pasfoto’s voor rijbewijs 
of paspoort of visa. Bij een 
rijbewijs scheelt dat tijd 
want je hoeft daarvoor nu 
nog maar één keer naar 
het gemeentehuis: om het 
document af te halen. 

Van Grinsven is de enige in Stratum waar je voor 
pasfoto’s terecht kunt. Tot voor kort moest je 
daarvoor naar de binnenstad waar je overal moet 
betalen om te parkeren zodat het laten maken van een  
pasfoto daar relatief duur is. 

Bij Wouter van Grinsven parkeer je gratis voor de deur en betaal 
je 11 euro voor de pasfoto. De RDW vraagt 2 euro voor het 
digitaal doorsturen dus voor 13 euro ben je voor een rijbewijs 
klaar. Het voordeel daarvan is bovendien dat de foto direct kan 
worden goedgekeurd of onverhoopt direct opnieuw kan worden 
gemaakt. De tijd dat een pasfoto aan het loket op het stadhuis 
kon worden afgekeurd is nu voorbij. 

Naast een setje van vier pasfoto’s 
krijg je bovendien gratis een 
miniportret op briefkaartformaat.  
Ook voor pasfoto’s van kinderen 
en baby’s kunt u bij van Grinsven 
terecht.

Kantoorboekhandel van Grins-
ven maakt niet alleen pas– en 
portretfoto’s maar biedt ook 
een foto-printservice voor uw 
eigen foto’s. Als u uw digitale 

bestanden op usb-stick meebrengt, dan kunnen de foto’s 
op diverse formaten worden afgedrukt. 
Maximum formaat is 13 x 18 cm en zelfs 

panorama-foto’s van 50 cm  lang kunnen 
‘klaar terwijl u wacht’ geprint worden. U 
kunt uw foto’s natuurlijk ook uploaden: 
Scan daarvoor deze QR code en volg de 
instructies:

Korianderstraat 28-30 • 5643 AS Eindhoven T: 040 211 5217
 W: www.boekhandelvangrinsven.nl • E: info@boekhandelvangrinsven.nl
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Al in 2008 beloofde het gemeentebestuur 
de Geldropseweg op te knappen. Bu-
reau TARRA, een adviesbureau voor archi-
tectuur en stedenbouw werd gevraagd de 
mogelijkheden te onderzoeken. 

Na uitgebreid overleg met bewoners, win-
keliers, eigenaren en buurt organisaties 

rolde daar een prachtig plan uit. Een plan 
wat vervolgens in een diepe gemeentelijke 
lade terecht kwam. Terwijl andere radia-
len in Eindhoven wel één voor één werden 
aangepakt bleef de Geldropseweg er 
troosteloos bij liggen. Tot in 2016 iemand 
uit de buurt op de gemeentelijke website 
iets las over een zogenaamd Burgerinitia-
tief. Wie 250 handtekeningen verzameld 
kan een onderwerp op de agenda zetten 
van de gemeenteraad. Die moet het dan 
ook behandelen. In korte tijd werden 550 
handtekeningen verzameld en ingeleverd 
bij de griffie van de gemeenteraad. De 
Stratummer ging op zoek naar iemand die 
er meer vanaf wist en kwam in gesprek 
met Maurice Lamme, lid van de Werk-
groep Geldropseweg. 

Hoelang zijn jullie nu al bezig hier wat voor 
elkaar te krijgen?
“De ‘oude garde’ was al sinds 2008 bezig 
maar haakte na jaren van ‘burgerpartici-
patie’ teleurgesteld af. Er lag toen wel een 
afgerond masterplan als basis voor de ver-
dere aanpak en er was ook al een budget 
voor gereserveerd maar de aanbesteding 
bleef jarenlang uit. Eigenlijk omdat er aan-
vankelijk  te weinig geld voor gereserveerd 
was en uiteindelijk zelfs het hele budget 
van de begroting werd gehaald. Een paar 
jaar geleden werd met succes een burgeri-
nitiatief  ingediend en toen heeft een nieu-
we groep mensen het stokje overgenomen. 

Ik woon zelf aan de Geldropseweg en wil-
de wel mee helpen om er nu toch einde-
lijk iets van te maken. In die nieuwe groep 

waren weer mensen uit de buurten verte-
genwoordigd maar dit keer niet afkomstig 
uit Bewonersorganisaties. Het waren voor-
al mensen die een bepaalde expertise en 
ambitie hadden en de ‘drive’ om zich hier 
weer voor in te zetten. We hebben ons ver-
enigd als ‘Werkgroep Geldropseweg’ en 
kregen een mandaat van zowel de Iriswijk, 
de Rochusbuurt, de buurtver-
eniging Cingelshouck als 
van de ondernemers 

en bewoners van de Geldropseweg. Ik zat 
in die werkgroep met onder meer een ar-
chitect, een gebiedsontwikkelaar, een 
buurthuisbeheerder en bewoners.

Wij zijn niet zozeer een actiegroep maar 
meer een adviesgroep voor de gemeente. 
We hebben eerst de gemeenteraad bena-
derd om de Geldropseweg weer op de pri-
oriteitenlijst te krijgen. Want ook toen het 
Burgerinitiatief eenmaal was aangeno-
men ontbrak nog steeds een budget. Dat 
is uiteindelijk toch gereserveerd en daarna 
heeft de gemeente ook een projectleider 
aangesteld. Vanaf dat moment hebben we 
samen met de gemeente het oorspronke-
lijke masterplan verder uitgewerkt tot een 
definitief plan. Het is echt samen ontwik-
keld. 

Als werkgroep hebben we besloten een 
paar speerpunten kiezen en ons daarop te 
concentreren. We hebben een aantal ele-
menten uit het masterplan genomen en 
een daarvan was het ‘hart’ van het plan. 
Op de Geldropseweg zit de commercie 
vooral geconcentreerd in het midden. Daar 
zijn wij ons op gaan richten. In plaats van 
de oost-west beweging, zeg maar gewoon 
de zwarte strook asfalt keken wij naar de 
noord-zuid beweging oftewel de verbin-
ding tussen de Iriswijk en de Rochusbuurt. 
Zodat die buurten weer naar elkaar toeko-
men en kinderen veiliger over kunnen ste-
ken. In dat deel zouden we een soort ‘ijsje 
kopen-ijsje eten’ sfeer willen zien. Het weg-
profiel was vanwege de verkeersveiligheid 
natuurlijk ook belangrijk voor ons. Vragen 

als waar komen de Fietspaden, hoe breed 
wordt de weg voor de auto’s, moeten het 
vrijliggende fietspaden worden of juist 
niet? De gemeente had al besloten dat de 
Geldropseweg autoluw zou gaan worden. 
Het verkeer in de richting van het centrum 
gaat dan langs het kanaal de stad in en het 
verkeer uit het centrum gaat straks via de 

Lucas Gasselstraat en de Dirk Boutenslaan 
richting rondweg. Art Hellings, de gemeen-
telijke verkeersdeskundige heeft daarover 
goed met ons meegedacht. Eigenlijk wil-
den we geen fietsers op de rijbaan maar 
na consultatie met o.a. de fietsersbond 
werd ons duidelijk dat op vrijliggende fiets-
paden in een 30 km zone fietsers makke-
lijker over het hoofd worden gezien en va-
ker betrokken zijn bij een aanrijding dan 
bij fietspaden die wel op de rijbaan liggen. 
Want in dat geval sorteren auto’s voor en 
kan er geen fietser meer voor hen rijden. 

De kruispunten worden gelijkwaardig, 
waarbij rechts dus voorrang heeft en het 
‘plein’ in het hart van het plan wordt een 
stukje verhoogd. Verder hebben we inge-
zet op meer vergroening  om daarmee ook 
meer commerciële aantrekkingskracht te 
creëren. We hebben hier heel bijzondere 
ondernemingen zoals een speciaal slijterij, 
een platenzaak, een pruikenwinkel. Der-
gelijke kleine ondernemingen zien we hier  
graag nog meer komen. We zijn tevreden 
met het definitieve ontwerp dat er nu ligt. 

We hebben ons vier jaar lang intensief in-
gezet voor een prachtig plan dat past bin-
nen de budgetkaders. Een mooi voorbeeld 
wat laat zien hoe je met betrokken bewo-
ners, ondernemers en de gemeente er ge-
zamenlijk uit kunt komen. Wij voelen ons 
als werkgroep ook zeker serieus genomen 
door de gemeente. Maar als er een defi-
nitief plan klaar is moet het nog wel op de 
planning gezet worden. Dat werd uitge-
steld omdat er eerst er nog aan de Kanaal-

Geldropseweg eindelijk aangepakt
Het gedeelte van de Geldropseweg tussen de Vestdijk en de Sint Jorislaan gaat eindelijk op de schop. De meest 
onaantrekkelijke halve kilometer asfalt van Stratum moet veranderen van een koude radiaal met kapot wegdek in 
een groene en verkeersluwe woon– en winkelstraat.
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zone moest worden gewerkt. Toen moest 
eerst de Vestdijk nog worden aangepakt. 
Maar de Vestdijk liep vertraging op en viel 
veel duurder uit dan gepland. Dus kwam 
de Geldropseweg voor de zoveelste keer 
op de lange baan. 

Begin 2020 was de ook Vestdijk eindelijk 
klaar maar de aanbesteding van Geldrop-
seweg bleef nog steeds uit. Na twee maan-
den gingen we eens informeren het mis-
schien aan Corona lag maar nee: er waren 
alweer problemen het budget. Het gere-
serveerde budget was niet meer toereikend 
omdat domweg niet jaarlijks geïndexeerd 
is. Volgens de gemeente kwam de vertra-

ging omdat er extra onderzoek nodig bleek 
vanwege tegenvallers die bij de Vestdijk 
boven water waren gekomen. Inmiddels is 
er nu toch een voorstel door  de gemeen-
teraad aangenomen en wordt het komen-
de jaar eindelijk begonnen met de aanpak. 
De verwachting is dat de aannemer, der-
tien jaar na de eerste plannen, in de loop 
van dit jaar eindelijk kan opleveren. Onze 
werkgroep is afgeslankt. Maar we zijn aan 
het kijken wat we nog meer kunnen bete-
kenen. De gevels van de appartementsge-
bouwen hier leveren, zacht gezegd, geen 
positieve bijdrage aan de beleving. Hope-
lijk gaan dat de nieuwe bomen daar straks 
wat verzachting en warmte in brengen.  

Voor nieuwe lantaarnpalen was geen geld 
maar misschien kunnen we er zelf nog iets 
creatiefs mee doen. Dit zijn tenslotte buur-
ten met veel creatievelingen. 

Die zouden kunnen helpen de Geldrop-
seweg nog meer indentiteit te geven. Ook 
als er straks nieuwe bebouwing komt wil-
len we meedenken over hoe dat hoe dat 
er uit gaat zien. Ondernemers zijn hier al 
vaak weggetrokken van de Geldropseweg 
omdat ze naar iets groters wilden terwijl 
de beschikbare panden juist weer veel 
te groot waren. Daarom willen we 
daar in de toekomst graag iets tus-
senin hebben.”

De Geldropseweg, waar nu welgeteld één boom staat, krijgt  na de herinrichting ruim veertig nieuwe bomen. De rijbaan en trottoirs tussen de kruisingen 
Vestdijk/Hertogstraat en St.Jorislaan/Gabriël Metsulaan worden vervangen door nieuwe bestrating. Door het aanbrengen van veel groen en een aparte 
ondergrondse waterberging wordt geanticipeerd op het veranderende klimaat. In het midden komt een verhoogd ‘plein’ met aparte bestrating en extra 
groenbakken. Dit zal straks een voetgangervriendelijke verbinding vormen tussen de Rochusbuurt en de Iriswijk.
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Ton: Wanneer zijn jullie aan dit project 
begonnen?
De gemeenteraad heeft in samenwerking 
met Campina een gebiedskader gemaakt 
en op basis daarvan werd een prijsvraag 
uitgeschreven onder projectontwikkelaars. 
BPD werd de winnaar omdat ons plan 
goed aansloot bij de wensen van 
de gemeente. Met name de komst 
van betaalbare woningen in zo-
wel de sociale– als middeldure 
huursector. Als projectontwikke-
laar zijn wij hier uniek in, want 
eind 2019 hebben wij ons eigen 
BPD Woningfonds opgericht dat 

uitsluitend gericht is op betaalbare huur-
woningen. Wij houden deze woningen in 
portefeuille en dat betekent dat wij ook op 
de langere termijn betrokken blijven bij het 
Campinaterrein. 

Voor ons reden om heel goed na te den-
ken over wat er in de toekomst hier alle-
maal kan gaan komen. We willen natuurlijk 
graag dat die toekomstige woningen deel 
uitmaken van een aantrekkelijke omgeving.  
In totaal gaan wij hier ongeveer zevenhon-
derd woningen maken. Circa tachtig pro-
cent daarvan valt in het goedkopere seg-

ment, dus zowel sociale huur, middeldure 
huur, maar ook goedkope koopwoningen. 
Het type woningen dus waaraan het mees-
te behoefte is. Voor de sociale huurwonin-
gen zoeken we later samenwerking met 
een woningcorporatie. Voorlopig gaan we 
uit van 260 koopwoningen en 430 huurwo-
ningen, verdeeld over laag- en hoogbouw. 
De reden dat we de lucht in gaan is dat 

we op het maai-
veld meer ruim-
te willen creëren. 
Daar moet straks 
daadwerkelijk de 
meeste beleving 

te vinden zijn. Met veel groen waar wij de 
monumenten er echt uit willen laten sprin-
gen. Dat  zijn van nature tamelijk ingeto-
gen gebouwen dus dat is nog een behoor-
lijke uitdaging. 

We hebben een plan bedacht met drie 
‘families’. Het erfgoed, de laagbouw/
nieuwbouw en een aantal woontorens. Zo 
zorgen we ervoor dat we zowel het woning-
programma halen –wat ons vanuit het ka-
der is meegegeven– en dat de beleving op 
het maaiveld fijn blijft.  We gaan iets bij-

zonders doen met het openbaar gebied. 
Er wordt een strook gereserveerd die be-
reikbaar moet zijn voor hulpdiensten, etc 
en daaronder komen kabels en leidingen 
en zaken zoals riolering. Het overige ge-
bied wordt zoveel mogelijk beschikbaar 
gesteld aan bewoners en gebruikers, de 
zogenaamde verbindingszones.  

De verbindingszones tussen de gebou-
wen en het openbare gebied kunnen klei-
ne voortuintjes worden en andere delen 
kunnen worden ingezet voor de hele com-
munity: gezamenlijke moestuinen of een 
stukje terrein wat je kunt afhuren voor bij-
voorbeeld een jeu de boules club. We wil-
len ideeën die mensen straks zelf aandra-
gen kunnen faciliteren en gaan daar nu 
alvast ruimte voor reserveren.

Hoe begin je zo’n gebiedsontwikkeling?
Ons eerste idee was om het kantoorge-
bouw aan te pakken en daar als bedrijf zelf 
alvast in te gaan zitten. Maar toch hebben 
we besloten om voor het hele gebied een 
bestemmingsplanwijziging aan te vragen. 
Dat kost tijd en daarom zijn we verschillen-
de gebouwen op het Campinaterrein tijde-
lijk gaan verhuren. Dan is er alvast wat te 
doen op het terrein terwijl we nog naden-
ken over de toekomst. ‘Placemaking’ noe-
men we dat. In feite is placemaking een 
soort investering, zo lang je nog bezig bent 
met de definitieve invulling van het plan. 
Voor ons een manier om naar buiten uit 
te stralen wat we uiteindelijk willen met 
het hele complex. We hebben natuurlijk 
goed nagedacht over de positionering van 
het hele project en het industriële erfgoed 
op dit terrein willen wij zoveel mogelijk in 
stand houden. 
Wij zoeken het in een mix van wonen en 
werken. Naast de bijna zevenhonderd wo-
ningen is er ruimte voor ca. 18.000 m2 
commerciële activiteiten, waarvan een 
groot deel zich in het industriële erfgoed 
bevindt. Dat is dan vooral de invulling van 
de melkfabriek en de ijsfabriek. 

Waar moeten we dan aan denken?
Dat kan bijvoorbeeld kantoren, ambachte-
lijke bedrijfjes en/of horeca worden. Hore-
ca hebben we hier nu al met het restau-
rant Phood. We denken hier straks ook een 
‘Urban Farm’ te gaan realiseren. Iets wat 
Phood nu al kleinschalig doet. Ambachte-
lijke bedrijfjes zijn nu al welkom hier, zo-
lang ze passen binnen de positionering die 
we hebben vastgesteld.

Campinaterrein wordt uniek stukje Stratum
De Campinafabriek aan het Eindhovensch Kanaal is vijf jaar geleden stilgelegd, ontmanteld en verkocht aan 
projectontwikkelaar BPD. Zij werden door de gemeente uitgekozen om er een mix van wonen en werken 
mogelijk te maken. Een aantal van de historische fabriekspanden zal daarbij behouden blijven. 
Ton van Schaik van het Bewonersplatform Stratum liet zich bijpraten door locatiemanager Mireille 
Knape, verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling, en projectmanager Rob Plooij, die zich 
bezig houdt met de tijdelijk invulling en verhuur.

To
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Foto: Ronald Otter
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En wat houdt die positionering dan in?
Campinaterrein wordt een plek waar sa-
menwerking wordt gedreven vanuit een 
persoonlijke motivatie om de wereld let-
terlijk en figuurlijk mooier te maken. Wij 
gaan hier bedrijven huisvesten die middels 
bijvoorbeeld productietechnieken maat-
schappelijke en persoonlijke waarde willen 
toevoegen. Wij noemen dat social design 
en zien dat nu bij de tijdelijke bedrijven al 
naar voren komen in de vorm van innova-

tie op het gebied van gezondheid en voe-
ding. Wij willen ons zo onderscheiden van 
andere gebiedsontwikkelingen. Dus bedrij-
ven en ondernemers die op die gebieden 
iets te bieden hebben zijn welkom. Hoe 
gaaf is het bijvoorbeeld als straks de be-
woners van die 700 woningen in hun eigen 
woonomgeving gekweekte groente kunnen 
eten? Duurzaam en verantwoord.

Is het herontwikkelen van industrieel erfgoed 
een bijzondere uitdaging?
Op het Campinaterrein hebben we te ma-
ken met gemeentelijke monumenten. Bij-
voorbeeld het kantoorgebouw met de was-
ruimte daaronder, de schoorsteen en het 
Ketelhuis met daarachter de IJsfabriek zijn 
voorbeelden van erfgoed. Net als de Mel-
kontvangst waar vroeger de eerste melk 
binnenkwam. We zijn verplicht een gedeel-
te van de daken te handhaven en zelf stre-
ven we er naar om de buitengevels van de 
hallen zoveel mogelijk terug te laten ko-
men. 

Die hallen hebben geen monumentensta-
tus maar we willen ze zelf graag behouden 
en liefst niet alleen de gevel; het zou ook 
heel mooi zijn als ook de fusiedaken straks 
nog bestaan. Vroeger waren de hallen be-
doeld voor opslag van halfproducten maar 
er hebben ook vrachtwagens geparkeerd 
gestaan. Er was een eigen garage voor het 
onderhoud van het wagenpark.  En de di-

recteur had er natuurlijk zijn eigen garage. 
En heel vroeger hebben er zelfs paarden 
gestaan. Een paar ruiven waar die paar-
den uit konden eten zijn nog steeds te zien.  

Bij het herontwikkelen van een bestaand 
gebouwencomplex heb je met zoveel fa-
cetten te maken dat je eerst kijkt naar de 
cultuurhistorische –en monumentale waar-
den. We hebben ook interviews gehouden 
met mensen die er gewerkt hebben. En 
verder hebben we veel onderzoek gedaan 
en gesprekken gevoerd met betrokkenen 
omdat wij de participatie van betrokkenen 
(denk aan omwonenden, bedrijven etc.) 
erg belangrijk vinden. Zo hebben wij tij-
dens evenementen hier op het terrein onze 
plannen toegelicht en gevraagd wat voor 
aanbod en diensten mensen hier graag 
zouden willen zien. Verder hebben wij een 
stadsbrede enquête gehouden die door 
meer dan 700 mensen, verspreid over heel 
Eindhoven, is ingevuld. Mooi om te zien dat 
mensen zich echt betrokken voelen en al-
lerlei ideeën hebben aangedragen. 

Van de gesprekken met de eerste tijdelijke 
huurders van bedrijfsruimte hier werden wij 
zelf al enthousiast. Daardoor zagen we al 
snel hoe belangrijk het ook voor ons zelf is 
om de connectie met Eindhoven en haar 
omgeving aan te gaan. We hebben de Bot-
tle Distillery hier zitten. Die maakt Gin van 
Buffelmelk, die weer afkomstig is van de 
Buffelboerderij De Stoerderij uit Son. Am-
bachtelijke ondernemers maar ook heel 
prettige huurders die mee willen denken 
over de locatie en een bijdrage willen leve-
ren aan de evenementen die we hier orga-
niseren. We hebben in 2018 ook direct een 
overeenkomst gesloten met de Design Aca-
demy zodat hun Graduationshow hier te 
zien is tijdens de Dutch Design Week. Die 
heeft hier ook twee jaar plaats gehad. Af-
gelopen jaar kregen we, terwijl de opbouw 
al in volle gang was, het slechte nieuws dat 
COVID het onmogelijk maakte.  

Ook hoe restaurant Phood hier terecht 
kwam is vermeldenswaard. Vlak voor de 
Dutch Design week vorig jaar melden zich 
twee jonge mensen. Die hadden een Food-
truck op de High Tech Campus en die wil-
den ze hier op het terrein neerzetten. We 
zijn toen met hen een rondje gaan lopen 

en toen we in het kale ketelhuis aankwa-
men wisten ze meteen: dit willen we.  Op 
basis van hun enthousiaste en innovatieve 
ideeën zijn wij met hen gaan samenwer-
ken. En dit is zeker een groot succes ge-
weest.  We investeren geld om die tijdelijke 
bedrijvigheid hier mogelijk te maken. Elec-
tra, verwarming is in zo’n oud complex best 
ingewikkeld. Je kunt het dan financieel ge-
zien beter gewoon een paar jaar leeg laten 
staan. Maar we willen juist toekomstwaar-
de creëren.  Je moet je voorstellen: Campi-
na heeft hier mei 2015 het laatste melkpak 
uitgeperst en de rest van het jaar gebruikt 
om het hele productieapparaat via veilin-
gen uit het gebouw te krijgen. Toen wij 
het complex overnamen bleek ook echt de 
hele infrastructuur met betonscharen weg-
gehaald te zijn. Dan sta je wel voor een 
uitdaging als je diezelfde gebouwen weer 
tijdelijk wil gaan verhuren.

Vroeger zorgde het productieproces in al 
deze gebouwen zelf voor de nodige ver-
warming dus het eerste waar je nu tegen 
aanloopt in die lege gebouwen is verwar-
ming. Maar dat is ook een heel grappige 
uitdaging, veel tijdelijke huurders hebben 
daar nu ook inventieve oplossingen ge-
vonden. Een van de huurders heeft kassen 
neergezet met  een elektrisch kacheltje om 
daarin te werken. Een ander kocht goed-
kope systeemwandjes op Marktplaats, en 
zit er nu zeer representatief bij. We hebben 
ook partijen gehad die met Pipowagentjes 
of Blokhutten aan de slag gingen. In totaal 
hebben zich nu zo’n 60 bedrijven en on-
dernemers zich gemeld en er is zeker  nog 
ruimte voor meer. 

We hebben een ambitieuze planning: eind 
van het jaar gaat de eerste schop de grond 
in. Maar tijdelijke huurders  kunnen zeker 
een aantal jaren vooruit hier. En naar mate 
het plan vordert en de positionering van 
het hele gebied duidelijker wordt kunnen 
veel van die bedrijven hier vanuit tij-
delijkheid waarschijnlijk doorgroei-
en naar een definitieve vestiging.

Campinaterrein wordt uniek stukje Stratum Oud medewerker Jan van Kemenade heeft 43 

jaar bij Campina gewerkt in verschillende func-

ties. Eerst als vrachtwagenchauffeur, daarna in 

het centraal magazijn en ook nog zo’n tien jaar 

aan de vulmachines. Nadat de fabriek in Eindho-

ven sloot werd hij samen met een collega ingezet 

bij de ontmanteling. Ze hielden toezicht op de 

afbraakwerkzaamheden en controleerden of het veilig gebeurde. Nu houdt hij voor 

gebiedsontwikkelaar BPD toezicht op het terrein. “Ik ben hier een paar keer per week 

om alles in de gaten te houden en soms rondleidingen te geven.“

Sabine en Tim zijn de ondernemers achter 
restaurant PHOOD, gevestigd in het Ketelhuis.
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Vijftien vrijwilligers zorgen ervoor dat goe-
de en mooie kleding, huishoudelijke spul-
len, sieraden, speelgoed, boeken, muziek, 
films en noem maar op netjes wordt ge-
sorteerd en  uitgestald. Het is ook een 
kledingdepot: oude en versleten kleding, 
gordijnen en stoffen gaan in zakken en 
worden ingeleverd. De opbrengsten ko-
men geheel ten goede aan verschillende 
eigen projecten, gericht op arme bewo-
ners op het platteland van Cambodja. 

Bewogen jaar
Cambodia-Dutch bestaat al meer dan 
twaalf jaar maar 2020 was een heel be-
wogen jaar omdat de oprichter van Cam-
bodja Dutch, Jan Camp, begin dat jaar 
plotseling is overleden. De Stratummer 
sprak daarover met zijn zus Rita Camp en 

vrijwilligster Gerry Raaijma-
kers. 

Rita: “Jan over-
leed in het zie-
kenhuis. Ik was 
net die week 
eerder uit Ne-
derland over-
gekomen en 
heb toen hef-

tige dagen meegemaakt. 
Jans gezondheid ging zo 

snel ach-
teruit, dat 
het nau-
welijks 
te bevatten was. Hij 
kreeg een boeddhisti-
sche uitvaart en werd 
gecremeerd op een 
hoge houtstapel. Hon-
derden Cambodjanen 
stonden langs de route 
en waren bij de crema-
tie aanwezig. 

Rita: “Mijn broer is in 
2006 in Cambodja gaan wonen en heeft 
vanaf die tijd geprobeerd mensen op het 
platteland daar te helpen. Daarvoor heeft 
hij jarenlang een ICT bedrijf gehad wat hij 
op een gegeven moment heeft kunnen ver-
kopen. Met het geld begon hij een wereld-
reis en kwam ook in Cambodja terecht. Hij 
ontmoette daar een jongen die zijn brood 
verdiende met rondleiden van toeristen. 
Phea Baca. 
Die heeft hem Cambodja  laten zien. Toen 
Jan ziek werd van een straatmaaltijd mocht 
hij bij de familie van die jongen uitzieken. 

Dat duurde weken en zo 
kreeg hij een band met 
die mensen.

Begin
Toen hij weer opgeknapt was besloot hij 
iets terug te doen en de familie te gaan hel-
pen. Hij zorgde voor een waterpomp zodat 
ze geen putwater meer hoefden te drinken. 
Zorgde dat de kinderen naar de tandarts 
konden en naar school konden. 
Hij heeft een ‘guesthouse’ opgericht waar 
de familie toeristen kon ontvangen. Zelf gaf 
hij daar Engelse les onder de boom in het 
dorp. En vervolgens zette hij allerlei pro-
jecten op:  een school, een ziekenhuis en 
nog veel meer. Alles met de bedoeling om 
mensen daar zelfvoorzienend te maken en 
zo zichzelf zouden kunnen bedruipen.

Dat was dus het begin van Cambodja Dutch?
”Ja, om alles in goede banen te leiden 
richtte hij in 2008, samen met een paar 
vrienden in Nederland de stichting Cam-
bodia-Dutch op. Ik bestier die Nederland-
se stichting hier vanuit Stratum. 
Onze taak is het werven van fondsen en 
donateurs. De Cambodia-Dutch Organi-

zation (CDO) in Cambodja zelf 
voert met dat geld daar de pro-
jecten uit. Er wordt daar gewerkt 
in twee communes, Khnar Po en 
Champei in de provincies Siem 
Reap en Takeo.”

Einddoel
Gerry: “We bouwen en renove-
ren scholen in acht dorpen en 
geven er Engelse les. We heb-
ben een vorm van sociale hulp 
voor de allerergste gevallen. En 
altijd stimuleren we dat de kin-
deren naar school gaan. Daar-
voor moet ze er netjes uitzien. 
Schoentjes aan en een uniform-
pje. Dat kunnen de allerarmsten 
heel vaak niet dus zorgen wij 
daarvoor. 

De meest schrijnende gezinnen, 
zijn meestal eenouder gezinnen. 

Die voorzien we van rijst, vis en groente. 
En we zorgen dat er een waterpomp is en 
andere sanitaire voorzieningen. Altijd is er 
de zorg om deze kinderen naar school te 
laten gaan. Einddoel op langere termijn 
is ervoor te zorgen dat de bevolking daar 
zelfredzaam wordt en niet meer afhanke-
lijk is van hulp van buitenaf.  Jan Camp 
was daar dus de lokale CDO directeur en 
Phea Baca, de jongen die hem jaren gele-
den rondleidde is in al die jaren zijn rech-
terhand geworden.

In Nederland is een netwerk ontstaan 
van mensen die maandelijks doneren. 
Vaak mensen die ooit in het guesthouse 
in Cambodja gelogeerd hebben. Maar 
ook donateurs uit het netwerk rond de 
kringloopwinkel hier in Stratum.

Er is ook in Cambodja een nog steeds 
goed team van twaalf mensen en wij 
blijven ze financieren vanuit Neder-
land. Cambodja Dutch gaat door.”

In een loods aan het garagepleintje vlakbij het Floraplein huist al jarenlang 
het kringloop en fair-trade winkeltje van Cambodja-Dutch. Elke woensdag 
en zaterdag komt een vaste klantenkring snuffelen naar leuke dingen voor 
een kleine prijs. Het grootste deel van de winkel is gevuld 
met spullen die mensen er komen brengen.   

Het kringloop en fair-trade winkeltje van Cambodja- 
Dutch is te vinden aan het garagepleintje achter het 
pand Floralaan 162. Naast gezonde Moringapro-
ducten en ‘fair-trade’ gemaakte tassen van gerecy-
celde cementzakken vind je er goede en mooie twee-
dehands kleding, huishoudelijke spullen, sieraden, 
speelgoed, boeken, muziek, films enzovoort.

Openingstijden: woensdag en 
zaterdag van 11– 16 uur

De ingang van de kringloopwinkel vlakbij 
het Floraplein

Cambodja Dutch gaat door

www.cambodia-dutch.org

cambodia-dutch foundation 
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Zelfstandig wonen op landgoed Glorieuxpark

De Burgh zelf is al meer dan 100 jaar oud. 
Het werd in 1912 gebouwd voor de familie 
Smits van Oyen. In 1936 kocht de Congre-
gatie van de Zusters van Barmhartigheid 
dit landhuis en gebruikten het als zorgver-
blijf voor psychiatrische pa-
tiënten. 

Tot in de jaren tachtig hiel-
den de zusters zich daar mee 
bezig.  De congregatie ver-
grijsde en de zusters hadden 
geleidelijk aan zelf hulp nodig. Ze hadden 
hun erfgoed kunnen verkopen. maar heb-
ben er bewust voor gekozen Glorieuxpark 
geschikt te maken voor bewoners met een 
behoefte aan begeleid wonen, verzorging 
of verpleging. In eerste instantie werd het 
een klooster-bejaardenoord voor een vijf-
tigtal zusters van de eigen congregatie, 

maar nu biedt Glorieux-
park woonruimte aan 
150 personen. En niet al-
leen aan religieuzen. Zes-
tig procent van de bewo-
ners is inmiddels ‘leek’, die 
deels gelovig zijn. Al wordt 
natuurlijk wel van ieder-
een verwacht respect te 
hebben voor ander-
mans overtuiging. 

Alle mensen die er, 
om wat voor reden 

dan ook, alleen voor staan, zijn op 
Glorieuxpark welkom als bewoner. 
En ze kunnen er meestal blijven wonen. 
Een thuiszorgorganisatie levert desge-
wenst een volledig pakket thuiszorg. Als 

dat uiteindelijk niet meer toerei-
kend is, kunnen bewoners ver-
huizen naar een ander gebouw 
op hetzelfde terrein. Nog altijd 
in de eigen vertrouwde omge-
ving dus. 

De gemeenschap op Glorieuxpark 
is inmiddels een soort dorp geworden, 
maar wel een dorp met ongeveer 800 vier-
kante meter prachtig landgoed per inwo-
ner. Onder de bewoners van Glorieuxpark 
zijn groepen die eenzelfde cultuur delen. 
Daar is bewust voor gekozen omdat men-
sen, als ze toe zijn aan een verzorgende 

omgeving, zich meer 
thuis voelen bij men-
sen met dezelfde 
achtergrond. Zo zijn 
er speciale ‘leefstijl-
woningen’ voor reli-
gieuzen, voor Indische Nederlanders, voor 
antroposofen maar ook voor mensen met 
een  psychogeriatrische achtergrond. 

Er zijn allerlei acti-
viteiten waar bewo-
ners aan mee kunnen 
doen. Gewone ‘ver-
zorgingshuisactivitei-
ten’ zoals het stimule-
ren van bewegen maar 

op Glorieuxpark worden bijvoorbeeld ook 
Tai Chi lessen gegeven. En verder zijn er 
nog heel wat meer groepsactiviteiten. Het 
prachtige terrein zelf biedt daarvoor ook 
volop inspiratie. 

Naast bewoners en 
het personeel zijn 
er ook zo’n 100 vrij-
willigers actief. Veel-
al gekoppeld aan 
de bewoners. Er zijn 
elektrische deelauto’s beschikbaar, al 
of niet bestuurd door vrijwilligers. Een 
bezoek aan bijvoorbeeld het zieken-
huis is zo geregeld.

Achter De Burgh, het iconische gebouw aan de Geldropseweg, ligt het Glorieuxpark. Een park van ruim twaalf 
hectare groot en een oase van rust binnen de ring van Eindhoven. Niet ver van het centrum met al haar 
voorzieningen. Een plek waar je je bijna in een andere wereld waant. Maar ook een plek waar je kunt wonen.

Advertorial

Nieuwe bewoners zijn welkom op Glorieuxpark. Op het 
terrein staat gebouw Terhaghe waar jarenlang de Zusters 
van Liefde woonden. Twintig van deze appartementen zijn 
grondig gerenoveerd en nu als middenklasse huurappartement 
beschikbaar voor alleenstaanden. Met of zonder zorgindicatie. 
Huren kan al vanaf €€ 745,00 per maand. De minimum 
leeftijdsgrens is 60. Die grens is bewust gekozen om de 

‘dorpsgemeenschap’ vitaal te houden waardoor mensen af 
en toe ook wat kunnen doen voor de buurman of buurvrouw. 
Zoiets past in de geest van een unieke woonplek als 
Glorieuxpark. De eenkamerappartementen zijn zelfstandig 
en comfortabel en bestaan uit een woonkamer,  kitchenette 
en badkamer. 

De oppervlakte is ongeveer 40m2. In 
gebouw Terhaghe woont iedereen 
zelfstandig in zijn of haar eigen ap-
partement. Men ontmoet de medebe-
woners in de gezamenlijke ruimtes. 
Zo wordt de privacy van het eigen ap-
partement afgewisseld met sociale 
contacten. Indien nodig kan een vol-

ledig pakket thuiszorg geleverd worden en er is altijd 24-uurs 
nabijheid van zorgmedewerkers. Indien de zorgzwaarte het toe-
laat, streven we ernaar om bewoners vanuit Terhage te laten 
verhuizen naar andere locaties op het Glorieuxpark, zodat een 
bewoner in dezelfde vertrouwde omgeving kan blijven wonen. 

Wanneer Terhage niet meer de juiste plek is om zorg 
te ontvangen, kijken we samen met bewoner en familie 
naar de beste optie om goede zorg op maat te reali-
seren. Op Glorieuxpark en indien noodzakelijk buiten 
Glorieuxpark.

Huurappartementen op Glorieuxpark beschikbaar

Meer informatie via de coördinator service & verhuur van Woondiensten Glorieux: 
T: 040-294 7530 of  E: wonen@woondienstenglorieux.nl.

Scan de QR code voor de digitale folder

Cambodja Dutch gaat door
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Deelnemers aan ‘Stratum Werkt!’ maken 
met elkaar en met hulp van anderen  een 
persoonlijk plan. Dat plan is er op gericht 
weer mee te doen in de maatschappij en 
uiteindelijk ook weer werk te vinden door 
het (her)ontdekken van de eigen talenten. 
Ester van Kessel deed er in 2020 aan mee 
en de Stratummer was benieuwd hoe dat 
gegaan is.

Ester: Ik ben er via mijn generalist van 
WIJEindhoven mee in contact 
gekomen. Hij verwees mij naar 
collega’s die de kartrekkers zijn 
van dit project. Daar ben ik op 
gesprek geweest, een soort van 
intake waarin ze me vertelden wat het pro-
ject inhield. Als je mee mag doen kom je 
in een groep die regelmatig, in totaal wel 
tien keer, bij elkaar komt. De eerste bij-
eenkomst was een kennismaking in de 
groep. Vertellen wie je bent en horen wel-
ke indruk je maakt op anderen. Je vertelt 
dan je naam, je leeftijd, waar je woont en 
iets over je gezinssituatie, je hobby’s en je 
interesses. Daarna mocht iedereen in de 
groep gaan vertellen hoe ze dachten dat jij 
was. Ik vond het een aparte en leuke ma-
nier om elkaar te leren kennen. En in mijn 
geval was het ook best wel raak. Die groep 
is heel belangrijk dat is eigenlijk de basis 
van de training, de mensen van de groep 
trekken het met elkaar.

Het was een heel gemêleerd gezelschap 
en het werd na tien bijeenkomsten een 
hele hechte groep. Mensen met verschil-
lende achtergronden, mannen en vrouwen 
door elkaar. Maar wel allemaal op zoek 
naar een bezigheid of op zoek naar een 
manier om weer aan werk te komen als 
vrijwilliger of in een vaste baan. Alles gaat 
met de groep, we deden ook gezamenlijk 
de opdrachten. Alleen al het met de groep 
regelmatig samen komen is heel leuk en 
belangrijk. Na de kennismaking zijn we 
gezamenlijk op pad geweest. Een excur-
sie naar de vrijwilligersdienst, en naar het 
Parktheater om te kijken wat ze daar alle-
maal doen. Want ook daar werken vrijwil-
ligers. En we zijn naar bedrijven geweest. 
Ik ben bij Packard-Daf gaan kijken waar ze 
betaalde banen hebben, ook voor mensen 
met een beperking. We hebben verder een 
Talentenscan gedaan. Om te zien waar je 

talenten eigenlijk liggen. Die vul je in met 
wat heb je gedaan hebt en wat je doet, wat 
zou je willen en wat je dromen zijn. Op ba-
sis daarvan kun je ook je keuzes voor de 
toekomst weer baseren. Verder hebben we 
een paar bijeenkomsten gehad met men-
sen die het Stratum Werkt- traject al eerder 
hebben gedaan. Je krijgt zo een overzicht 
van je sterke en zwakke punten. Waar je 

wel of niet blij van wordt. Sommige din-
gen wist ik al: ik word bijvoorbeeld heel blij 
van de natuur. Tuinieren, het bos, dieren. 
Dat is dus ook de richting waarin ik ver-
der ga zoeken. Ik vond vooral het enthou-
siasme van de begeleiders van WIJEindho-
venopvallend.  Zij waren heel verbindend 
en zorgden voor veel gezelligheid en dat 
werkt echt. Dat maakte de groep ook wat 
opener naar elkaar en enthousiaster. Ie-
dereen die mee heeft gedaan aan de trai-
ning vond het jammer dat het voorbij was.  

Toen ik begon was ik al bezig met een vrij-
willigersbaan maar die is jammer genoeg 
gestopt. Een verbinder van WIJEindhoven 
heeft mij in contact gebracht met de Gen-
neper Hoeve. Daar ben ik gaan kijken. Ik 
had er ooit een stage gelopen en kende 
het dus wel. Daar werd ik wel vrolijk van 
maar toen ik er ooit stage liep was het veel 

kleinschaliger. Nu is de Genne-
per Hoeve erg groot geworden: 
er werken heel veel mensen. Daar 
ontdekte ik dat ik het veel leuker 
vind om in kleinere groepjes te 

werken. Een van de laatste groepsbijeen-
komsten was een speeddate met coaches. 
Dat was ook leuk, je zit in het begin steeds 
twee minuten lang aan een tafeltje met een 
coach. Dat zijn mensen die zich hebben 
aangemeld om anderen een stapje verder 
te helpen. In zo’n speeddate wordt duide-
lijk wie met wie een klik heeft. Je mocht 
zelf je eerste keuze opschrijven en ook de 
coach mocht zijn of haar eerste keuze op-
schrijven. Kijken of mensen matchen met  
elkaar. Zo kwam ik in contact met Mieke. 

We hadden heel veel herkenning en ze gaf 
me mee dat het heel belangrijk is om bij 
je eigen gevoel te blijven. Minder bezig 
te zijn met de verwachtingen van buiten-
af. Corona bleek helaas wel een spelbre-
ker waardoor ik maar twee keer bij haar 
ben geweest. Dus heel concreet kon ze niet 
helpen, maar ze was wel heel inspirerend. 
Naast Mieke ontmoette ik daar ook Cindy, 
een andere coach die aan Stratum Werkt!-
meedoet. Cindy is betrokken bij de Kloos-
terbostuin op Eikenburg en dat trok mij na-
tuurlijk direct aan. Ik kijk er nu naar uit om 
straks met Cindy mee te kunnen doen aan 
dat project.

In het najaar gaat de 5e editie van Stratum 
Werkt! van start en er zijn nog een paar 
plaatsen vrij. Iets voor jou? Stuur een 
mailtje naar: 

stratumwerkt!@wijeindhoven.nl. 

Ook mensen die interesse hebben om 
als coach aan de slag te gaan met 
een van de deelnemers kunnen zich 
melden via dat emailadres.

Stratum Werkt! kreeg een succesvol vervolg

Naast Mieke ontmoette ik daar ook 
Cindy, een andere coach die aan Stra-
tum Werkt meedoet. Cindy is betrokken 
bij De Verbindingstuin Stratum en dat 
trok mij wel aan. Ik kijk er nu naar uit 
om straks  met Cindy mee te kunnen 
doen aan dat project.

Cindy Rath is coach bij Stratum Werkt!. 
Ze is de initiatiefneemster van WijEiken-
burg en Stratum Helpt, twee bewonersi-
nitiatieven van Landgoed Eikenburg. 

Cindy: “Via de sociale cohesiegroep van 
de bewonersvereniging Eikenburg-de 
Roosten waar ik als straatcontactper-
soon ook een vrijwilliger ben, ben ik ge-
vraagd coach te worden. Ik ben daar-
op naar een informatieavond gegaan. 
Daar krijg je een presentatie over wat 
het coachen inhoudt en waar je vragen 
kunt stellen. Zo ben ik er bij betrokken 
geraakt en vind het echt leuk om te doen. 
Het is specifiek nuttig voor mensen die 
al langdurig in een uitkeringssituatie zit-
ten en die in een isolement zijn terecht-
gekomen. Stratum Werkt! haalt ze daar 
weer uit.”

Ook in Stratum zijn er mensen die, meestal door omstandigheden buiten hun schuld, al langere tijd niet meer 
werken. Stratum Werkt is een project van WIJEindhoven om juist die mensen te helpen. 
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Stratum Werkt! kreeg een succesvol vervolg

Hoe lang ben je hier al directeur?
Sinds 2002 en dit bevalt mij prima, omdat 
ik dagelijks met een erg betrokken team 
werk. De afgelopen 12 jaar heb ik het ge-
combineerd met interimklussen op andere 
scholen maar momenteel werk ik weer full-
time op De Talisman.

Hoeveel leerlingen telt de school nu?
We hebben nu 624 leerlingen. Daarmee 
zitten we ook echt bomvol en we hebben 
dus ook wachtlijsten maar het is wel een 
teken dat het met onze school gewoon heel 
goed gaat. Het betekent wel dat we crea-
tief met ruimte moeten zijn: zo hebben we 
de zolder voorzien van een ruime dakkapel 
waar we een multifunctionele ruimte van 
gemaakt hebben waar nu een groep in zit 
en Korein kinderen opvangt. We hebben 
hier ook geen aparte BSO Lokalen. Kinde-
ren kunnen terecht in de hal of in een van 
de lokalen waar onder schooltijd les ge-
geven wordt. Sinds kort zitten we ook met 
twee groepen in het schoolgebouw naast 
ons.

Kinderen komen vanaf nul of een half jaar 
al binnen. Meestal via twee kinderopvang 
organisaties: Korein die hier in het gebouw 
zelf zit en via de andere BSO ‘het Avon-
tuur’ die naast ons gevestigd is. Verder zijn 
er nog een aantal organisaties iets verder 
weg. De samenwerking met alle organi-
saties is nauw. Altijd met een warme over-
dracht zodat er een doorgaande lijn is. Met 
het aantal leerlingen dat we nu hebben zit-
ten we echt aan het plafond. Ook al vin-
den we het vervelend als we nee moeten 
verkopen. Ouders komen ook van buiten 
de wijk waardoor we echt een aanname-
beleid hebben moeten maken. We hebben 
drie cirkels rond de school getrokken en als 
je buiten de derde cirkel woont heb je min-
der punten en minder kans. 

Wat maakt dat ouders voor de Talisman kie-
zen?
De sfeer en de mensen. Dat is wat ik hoor 
van ouders die hier voor het eerst komen 
kijken. Jaren geleden legden we nog na-
druk op levensbeschouwing maar dat is ei-
genlijk helemaal weg.  Nu zorgen we voor 
een goede sfeer. Tussen kinderen onder-
ling en met de teamleden. Maar ook de 
sfeer tussen ouders en de school. En een 

goede sfeer omvat voor ons ook 
veiligheid en geborgenheid. 
Onze  missie is  vooral kinde-
ren voor te bereiden op de toe-
komst vanuit vier kernwaarden: 
(zelf)vertrouwen, eigenheid, ver-
antwoordelijkheid, en samen-
werken. Daarvoor bieden wij 
een rijke leeromgeving. Vakken 
als geschiedenis, aardrijkskun-
de en natuur zijn bijna helemaal 
ondergebracht in het vak werel-
doriëntatie. In de methodieken 
die we hier gebruiken zit kritisch 
denken ingebouwd, de leerkrachten wil-
len de kinderen aan het denken zetten. 
De vraagstelling is zo dat het niet gaat om 
het antwoord maar om wat het kind bij de 
vraag denkt. Andere vakken worden veel 
meer bij elkaar gehaald bijvoorbeeld in 
projecten als duurzaamheid, of zijn gekop-
peld aan onderwerpen van de kinderboe-
kenweek.  In de methodieken die we hier 
gebruiken zitten 21e eeuwse vaardigheden 
verwerkt, zoals kritisch denken. 

Een rekenles bijvoorbeeld bestaat nu voor 
een derde deel uit instructie zodat kinderen 
al vrij snel hun eigen weg kunnen gaan, 
een tweede deel is verwerking en het der-
de deel is werken aan hun ei-
gen niveau van re- ke-

nen. Door het gebruik van de computer is 
het voor een kind mogelijk aan de eigen 
doelen te werken. De computer laat zien 
waar een leerling wel of niet al goed in is. 
Zo kunnen kinderen zelf besluiten meer 
te gaan werken aan iets wat ze nog niet 
zo goed beheersen. Wij bieden kinderen 
toekomstgericht onderwijs door het aan-
leren van vaardigheden waarvan wij den-
ken dat ze die in de toekomst nodig zullen 
hebben. Waaronder ook sociale en cultu-
rele vaardigheden zoals creatief denken, 
kritisch denken, probleemoplossend den-
ken en media wijsheid: omgaan 

met socialmedia. In 

groep acht hebben praktisch alle leerlin-
gen wel een eigen telefoon. Die staat ove-
rigens onder schooltijd gewoon uit maar 
we leren ze in een projectweek wel hoe ze 
er buiten school mee om moeten gaan. 
Onze visie op onderwijs heeft ook gevol-
gen voor de manier waarop kinderen hier 
buiten spelen. En ook daar zorgen we er-
voor dat de kinderen goed met elkaar om-
gaan. Ruzie komt hier bijna niet voor. 

We hebben vorig jaar in het kader van 
‘ECO-school’ het schoolplein aangepakt, 
dat is nu helemaal vergroend. En als duur-
zame school gaan de kinderen het afval 
op school scheiden en komen er zonnepa-
nelen op het dak. 

Ook Cultuur heeft hier op school nadruk-
kelijk een rol binnen het onderwijs. Er is 
een cultuurcommissie die daar school-
breed aan werkt. Zo hadden we vorig jaar 
een Rembrandtjaar wat natuurlijk ging 
over schilderkunst en beeldende vormge-
ving. Daarbij ging de leerkracht Beelden-
de vorming met de kinderen schilderen en 
liet ze kennis maken met licht– en kleur-
gebruik. 
En anders dan vroeger maken de kinde-
ren nu een eigen werkstuk. Niet allemaal 
hetzelfde wat de juf heeft voorgedaan. 
We hebben er zelfs de kasten op ingericht 
waardoor kinderen zelf een keuze moeten 
maken uit de materialen. En we zijn ook 
met alle kinderen vanaf groep 5 naar het 
Rijksmuseum geweest. Zo’n Rembrandt-
project eindigt dan natuurlijk ook met een 
expositie van de leerlingen zelf en dan 
zie je in hun werkstukken echt terug 
wat ze hebben opgestoken.

Basisschool De Talisman 
Stratum kent zeven basisscholen. Van de meesten ziet u normaal gesproken 
alleen de buitenkant. In deze rubriek nemen we u mee naar binnen. De Stratummer sprak met Henk Hinsenveld, 
directeur van SKPO school de Talisman aan de Seringenstraat bij het Gerardusplein.

Schoolprofiel 
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En dat wordt allemaal ingezameld en ver-
werkt door Cure, het gezamenlijke af-
valbedrijf van de gemeenten Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Via de 
bekende grijze en groene kliko’s, via afval-
containers en natuurlijk via de milieustra-
ten. 

Maar dat gaat helaas niet altijd zoals het 
hoort. Met name rond de afvalcontainers 
zien we ook in Stratum dat mensen hun af-
val dumpen. Niet in de containers maar er 
naast, dus gewoon op straat. Een flinke er-
gernis voor mensen die er vlakbij wonen en 
die met stank en vaak ook met ongedierte 
te maken krijgen. Vaak gaat het om afval 
dat überhaupt niet in een container hoort 
of past. 

Het dumpen van banken, matrassen, kof-
fers en tuinmeubelen rond containers is he-
laas geen uitzondering. Een probleem dat 
al speelde voor de Corona crisis uitbrak 
maar sindsdien is het zeker niet minder ge-
worden. Wat ook niet echt hielp was dat 
juist door Corona de milieustraten extra 
toeloop kregen terwijl ook daar uiteraard 

afstand gehouden 
moest worden. In 
Stratum werd boven-
dien de milieustraat 
aan de Gabriel Met-
sulaan opgeheven. 

Waarom is de milieus-
traat aan de Gabriel Metsulaan opgeheven?
Omdat de gemeente Eindhoven het terrein 
daar wil gaan herontwikkelen. Maar de 
milieustraat aan de Gabriel Metsulaan was 
eigenlijk ook veel te klein van opzet. 

Stratummers kunnen nu natuurlijk nog 
steeds  naar de Lodewijkstraat. Maar wij 
hebben een hele nieuwe Milieu straat ge-
bouwd in Eindhoven Noord. Vooral omdat 
alle milieustraten bij elkaar te weinig ca-
paciteit hadden voor het afvalaanbod van 
Eindhoven is er in Acht een nieuwe en heel 
ruim opgezette milieustraat gebouwd. Die 
is bovendien erg gebruiksvriendelijk. De 
doorloop is er goed en de wachtrijen zijn 
er veel minder lang. Het is via de N2 on-
geveer 20 minuten rijden vanuit Stratum 
maar die tijd hoef je daar dan ook niet in 
de wachtrij te staan.

Bij de bouw hebben we natuurlijk meteen 
goed gekeken naar duurzaamheid. Er is 
Led-terreinverlichting maar er is ook zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede 
materialen. De betonklinkers voor de be-
strating zijn hergebruikte klinkers. 

Gebruikte houten balken zijn verzaagd tot 
geveldelen van het beheerdersgebouw. En 
ook de lamellen aan de keerwand tussen 
de milieustraat en het parkeerterrein voor 
de vrachtwagens zijn uitgevoerd met her-
gebruikte balken. Het asfalt en de gestorte 
betonwanden bestaan deels uit gerecycle-
de grondstoffen. De beschermingsvloer bij 

de opstelplaatsen 
van de containers 
is gemaakt van 
gerecycled kunst-

stof. Het puingranulaat voor de fundering 
van de verharding is zelfs afkomstig uit 
Stratum want dat komt van het gesloopte 
oude schoolgebouw van het Augustinia-
num.

Waarom zien we zoveel bijzetafval in Stratum?
Bijzetafval is niet alleen in Stratum maar 
in alle stadsdelen en zelfs in alle gemeen-
ten een probleem. Het is dus een landelijk 
probleem en helaas is het maar moeilijk te 
bestrijden. Cure werkt samen met de ge-
meenten om bijgeplaatst afval te voorko-
men en heeft op diverse fronten de aanval 
op bijzetafval ingezet.

Zo zorgen we er voor dat het functioneren 
van de verzamelcontainers nooit een aan-
leiding kan zijn om afval bij te plaatsen. 
Ook hebben we een aantal pilots uitge-
voerd om te zoeken naar de beste metho-
dieken die bijzetafval kunnen voorkomen. 
We hanteren nu een dynamische ‘hotspot-
lijst’ en zijn zeven dagen per week bezig 
met het ruimen van bijzetafval. 

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat 
mensen zelf een bijdrage leveren aan de 
oplossing. In de eerste plaats door afval 
netjes via kliko, afvalcontainer of mili-
eu-straat aan te leveren. En verder door 
direct melding te maken van bijzetaf-
val, en dat kan het beste via de ‘Bui-
tenbeter app’.

Afval in Stratum is een flinke berg (werk)
Stratum heeft ruim 33.000 inwoners en wij produceren met elkaar een flinke berg afval. Elke maand één miljoen 
driehonderd vierentwintigduizend, negenhonderdtweeënzeventig (1.324.972) kilo om precies te zijn.
Dat is per maand dus bijna 40 kilo per persoon. 

Zie je afval ergens gedumpt?

Met de BuitenBeter smartphone app 

meld je dat snel en makkelijk. 

Meteen op de plek én het moment dat je het signaleert. 

BuitenBeter is beschikbaar voor de iPhone, Android en 

andere platformen.
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  Cure afvalspecial 

Afval naast de containers  
pakken we samen aan 

Afval dat naast containers ligt, noemen we  
‘bijgeplaatst afval’ of korter: ‘bijzet’. Het is een  
probleem in alle grote steden van Nederland. Naast  
bijgeplaatst afval in de vorm van zakken (die eigen-
lijk ín de container horen), is er ook vaak sprake  
van afval dat überhaupt niet in de container hoort  
of past. Zo zijn banken, matrassen, koffers en tuin-
meubelen naast de containers geen uitzondering.  
 

 
Wat doet Cure hieraan?  
 
Cure ruimt het bijgeplaatste afval veelvuldig op. Zeven  
dagen in de week worden diverse voertuigen ingezet om het 
afval te ruimen. Dit is niet mogelijk met de wagens die de  
ondergrondse containers legen. Daarnaast zorgen we dat de 
containers werken, dat ze op tijd geleegd worden en dat iedere 
inwoner weet waar welk afval hoort. Ook werken we op een 
aantal ‘hotspot-locaties’ samen met de gemeente en bewoners 
om tot een oplossing op lange termijn te komen. Hier spelen 
we in op gedragsverandering. Gemeente Eindhoven zet  
bovendien handhaving in. Wist u dat u een boete kunt krijgen 
als u afval naast de containers zet?  

Wat kunt u doen?  
 

n  Vanzelfsprekend: doe uw afval altijd ín de container. Is de 
container vol? Neem de zak dan weer mee naar huis of  
probeer een andere container in de buurt. Voor het openen 
van de restafvalcontainer heeft u een stadspas nodig.  

n  Staan er al zakken naast? Kijk tóch even of de zak  
echt niet in de container kan. Kijk ook naar de andere  
containers voor hetzelfde afval.  

n  Zorg dat uw zak niet te groot is voor de trommel. Doe de 
zak minder vol of gebruik kleinere zakken.  

n  Stop nooit hard plastic (zoals emmers of speelgoed) in  
de PBD-containers. Hierdoor lopen ze vast. Dit afval hoort 
naar de milieustraat gebracht te worden.   

n  Alles wat niet in de trommel van de container past, moet 
naar de milieustraat. In Eindhoven kun je met een stadspas 
gratis gebruik maken van de milieustraten.  

n  Maak een melding van afval naast de containers of van een 
defecte container via de BuitenBeter App of via de  
klantenservice van Cure. Geef altijd het nummer van vier 
cijfers op de container door.  

 
 
Wist je dat?  
 n  In veruit de meeste gevallen van bijzet, de container gewoon  

werkt en er nog afval inpast? 
n  U met uw stadspas ook andere restafvalcontainers in uw buurt  

kunt openen?  
n  Dat er niets geregistreerd wordt wanneer u met een stadspas de  

containers gebruikt? U betaalt dan ook niet per zak.  
n  Afval dat niet in de container past tegen betaling aan huis  

opgehaald kan worden? U kunt hiervoor grof-vuilstickers en  
Big Bags bestellen. Voor minima is dit in veel gevallen bovendien 
gratis! Meer informatie hierover vindt u op onze website onder  
‘Alles over afval’ (bij grofvuil) of via de Klantenservice.  

 

download  gratis de Cure Afval 
App

www.cure-afvalbeheer.nl I 040- 2500 130 I klantenservice@cure-afvalbeheer.nl

Met de Cure Afval App bent u altijd op de 
hoogte van de ophaaldagen van uw afval.  
Als er wijzigingen zijn vanwege feestdagen, 
vindt u dat ook makkelijk in de app terug.  
Ook kunt u meldingen instellen, zodat u geen 
inzamelmoment mist. U kunt de app eenvoudig 
en gratis downloaden in de Apple of Google 
Play store.  
 

Handige functies in de app zijn onder meer:  
 
n  Alles over Afval: waar hoort wat, hoe  

bied je het aan? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

n  AfvalABC: Twijfelt u over de juiste bak?  
Voer het product in en de app laat u zien  
waar het hoort. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

n  Locatie Containers: Zoek op waar in uw  
buurt (ondergrondse) containers staan voor 
PBD, glas, textiel en papier en karton. 

 

Heeft u de Cure Afval App al? 
super 

handig!
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‘bijgeplaatst afval’ of korter: ‘bijzet’. Het is een  
probleem in alle grote steden van Nederland. Naast  
bijgeplaatst afval in de vorm van zakken (die eigen-
lijk ín de container horen), is er ook vaak sprake  
van afval dat überhaupt niet in de container hoort  
of past. Zo zijn banken, matrassen, koffers en tuin-
meubelen naast de containers geen uitzondering.  
 

 
Wat doet Cure hieraan?  
 
Cure ruimt het bijgeplaatste afval veelvuldig op. Zeven  
dagen in de week worden diverse voertuigen ingezet om het 
afval te ruimen. Dit is niet mogelijk met de wagens die de  
ondergrondse containers legen. Daarnaast zorgen we dat de 
containers werken, dat ze op tijd geleegd worden en dat iedere 
inwoner weet waar welk afval hoort. Ook werken we op een 
aantal ‘hotspot-locaties’ samen met de gemeente en bewoners 
om tot een oplossing op lange termijn te komen. Hier spelen 
we in op gedragsverandering. Gemeente Eindhoven zet  
bovendien handhaving in. Wist u dat u een boete kunt krijgen 
als u afval naast de containers zet?  

Wat kunt u doen?  
 

n  Vanzelfsprekend: doe uw afval altijd ín de container. Is de 
container vol? Neem de zak dan weer mee naar huis of  
probeer een andere container in de buurt. Voor het openen 
van de restafvalcontainer heeft u een stadspas nodig.  

n  Staan er al zakken naast? Kijk tóch even of de zak  
echt niet in de container kan. Kijk ook naar de andere  
containers voor hetzelfde afval.  

n  Zorg dat uw zak niet te groot is voor de trommel. Doe de 
zak minder vol of gebruik kleinere zakken.  

n  Stop nooit hard plastic (zoals emmers of speelgoed) in  
de PBD-containers. Hierdoor lopen ze vast. Dit afval hoort 
naar de milieustraat gebracht te worden.   

n  Alles wat niet in de trommel van de container past, moet 
naar de milieustraat. In Eindhoven kun je met een stadspas 
gratis gebruik maken van de milieustraten.  

n  Maak een melding van afval naast de containers of van een 
defecte container via de BuitenBeter App of via de  
klantenservice van Cure. Geef altijd het nummer van vier 
cijfers op de container door.  

 
 
Wist je dat?  
 n  In veruit de meeste gevallen van bijzet, de container gewoon  

werkt en er nog afval inpast? 
n  U met uw stadspas ook andere restafvalcontainers in uw buurt  

kunt openen?  
n  Dat er niets geregistreerd wordt wanneer u met een stadspas de  

containers gebruikt? U betaalt dan ook niet per zak.  
n  Afval dat niet in de container past tegen betaling aan huis  

opgehaald kan worden? U kunt hiervoor grof-vuilstickers en  
Big Bags bestellen. Voor minima is dit in veel gevallen bovendien 
gratis! Meer informatie hierover vindt u op onze website onder  
‘Alles over afval’ (bij grofvuil) of via de Klantenservice.  

 

download  gratis de Cure Afval 
App

www.cure-afvalbeheer.nl I 040- 2500 130 I klantenservice@cure-afvalbeheer.nl

Met de Cure Afval App bent u altijd op de 
hoogte van de ophaaldagen van uw afval.  
Als er wijzigingen zijn vanwege feestdagen, 
vindt u dat ook makkelijk in de app terug.  
Ook kunt u meldingen instellen, zodat u geen 
inzamelmoment mist. U kunt de app eenvoudig 
en gratis downloaden in de Apple of Google 
Play store.  
 

Handige functies in de app zijn onder meer:  
 
n  Alles over Afval: waar hoort wat, hoe  

bied je het aan? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

n  AfvalABC: Twijfelt u over de juiste bak?  
Voer het product in en de app laat u zien  
waar het hoort. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

n  Locatie Containers: Zoek op waar in uw  
buurt (ondergrondse) containers staan voor 
PBD, glas, textiel en papier en karton. 

 

Heeft u de Cure Afval App al? 
super 
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Hoe kwam je er toe om de Bokketuin te gaan 
beheren?
Toon: “De tuin was ooit van Max Snijders. 
Die was er mee begonnen op een stuk-
je grond recht tegenover zijn huis aan de 
Neushoornstraat. Eigenlijk gewoon illegaal 
maar na verloop van tijd werd het toch of-
ficieel toegestaan en heeft Woonbedrijf ge-
zorgd voor een betere omheining en een 
goede stal. 

Wij namen het wel eens van hem over als 
hij op vakantie ging. Als we de eieren maar 
afgaven bij zijn zoon. Maar op een gege-
ven moment moest hij er toch mee ophou-
den, want zijn zicht werd steeds slechter.”

Hebben jullie niet eerst moeten leren om met 
dieren om te gaan?
Toon: “Nee, ik moest van jongs af aan 
al helpen op de boerderij van mijn 
grootouders. Mijn moeder was een 
boerendochter en door haar ben ik met 
dieren opgegroeid. Dat krijg je dan gewoon 

mee en zo leer je ook meteen er niet 
alleen het mooie vanaf te zien.”

Elly: “Niet te bang zijn om vieze hande-
len te maken of vieze kleren te krijgen. Dat 
hoort er gewoon bij. En ook dag of nacht 
erbij zijn als ze moeten jongen. 

Toon: “We hadden de mazzel dat Cor 
Adriaans dichtbij was. Daar konden we al-
tijd een beroep op doen. Cor Adriaans was 
de schaapherder die toen op Putten woon-
de, en hij was degene waar al de bees-
ten bij geregistreerd stonden. Want dat 
moet: net als bij een boer.  Zo gauw een 
dier geboren wordt staat het geregistreerd. 
Vroeger in een logboek, op naam en met 
beschrijving van de kleurschakering, en te-
genwoordig volgens de voorschriften van 
het Rijk, met zo’n geel label in het oor. Wij 
kwamen veel bij Cor, ook met de kinderen. 
Cor wist dat ik graag met beesten werk dus 
kwam van hem de vraag of ik het wilde 
overnemen.”

En dat heb je dus bijna 45 jaar volgehouden.
Elly: “Nou. Hij niet alleen. Ik ging altijd het 
voer halen bij de Boerenbond. 275 kilo 
elke keer achter in de auto.”

Toon: “En zij heeft kleinere handjes dan ik. 
Dat scheelt veel als een dier moet jongen. 
Daar kon Elly vaak beter bij helpen dan ik. 
We hebben hier dan ook nogal eens een 
jong dier uit de tuin in huis gehaald.  Als de 
moeder dood was gegaan kreeg zo’n jong 
beestje hier in huis elke vier uur voeding.”

Wat voor beesten hebben jullie allemaal 
gehad in de tuin?
Toon: Er hebben kippen in gezeten, gan-
zen, schapen en natuurlijk geiten. Maar nu 
alleen nog maar dwerggeiten en kame-
roenschapen.

Is er veel verschil vergeleken met vroeger?
Toon: “We hadden jarenlang elk voorjaar 
‘geboortefeest’ als de dieren gejongd had-
den. Dat was gewoon prachtig. In die tijd 
mochten kinderen gewoon de tuin in. Hele 
schoolklassen konden de beesten aanra-
ken en aaien. Maar tegenwoordig kan dat 
alleen nog maar als je voldoet aan spe-
ciale eisen. Dan moeten er toiletten zijn, 
wasgelegenheid en ontsmettingsruimtes, 
het voer moet gescheiden worden, de mest 
moet gescheiden. De Bokketuin is nu echt 
alleen nog maar een kijktuin.”

Elly: “Ik zie nog wel dat mensen hun kinde-
ren gewoon over het hek zetten hoor. Maar 
je moet je dan wel afvragen waar je dan 
mee bezig bent. Als dieren ziek zijn en een 
kind neemt een besmetting mee naar huis 
heb je een groot probleem. Denk maar 
aan de Q-koorts.”

Toon: “Sinds die Q-koorts is de tuin juist 
helemaal afgezet zodat kinderen niet 
meer zomaar bij de beesten kunnen 
komen.”

Toon (en Elly) van de Bokketuin in Tivoli

Johan  van den Boomen is senior beheer-
der openbare ruimte bij de Gemeente 
Eindhoven en verantwoordelijk voor alle 
kinderboerderijen en bokkentuinen in 
stad. 

“In Eindhoven hebben we vier bokketuinen 
en een kinderboerderij. Het unieke is dat 
een aantal, zoals de Bokketuin van Tivoli,  
door vrijwilligers gerund worden. Ik ben 

voor hen het aanspreekpunt vanuit de gemeente. Ik ken Toon en Elly al lang. Al uit 
de tijd dat mensen gewoon nog dicht bij de dieren konden komen. Dat had natuurlijk 
meerwaarde maar de regels van de landelijke overheid zijn nu eenmaal wet en daar 
kunnen we hier ook niks aan veranderen.  
Via WIJeindhoven zijn we in de wijk mensen gaan zoeken en nu hebben we een paar 
dames gevonden als vrijwilliger de tuin onderhouden. Er is ook een professional bij 
betrokken vanuit de gemeente. En we hebben goede afspraken gemaakt met Toon 
over de overname. Het is een warme overdracht geworden en de Bokketuin heet van 
nu af aan: Toon en Elly’s Beestenboel.”

Toon Staals heeft nog niet zo lang geleden het beheer van de Bokketuin aan de Neushoornstraat in Tivoli 
overgedragen aan nieuwe vrijwilligers. Hij heeft dat beheer, samen met zijn vrouw Elly, heel lang gedaan. Sinds 

1976 om precies te zijn, dus bijna vijfenveertig jaar. De Stratummer ging op de thee bij het 
echtpaar en maakte kennis met twee echte dierenvrienden.
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Facebookgroep Stratum Helpt succesvol
Toen de coronacrisis uitbrak, ontstonden al snel allerlei initiatieven om hulp te bieden. Een mooi voorbeeld van 
zo’n burgerinitiatief is de Facebookgroep Coronahulp Stratum die inmiddels omgedoopt is tot ‘Stratum Helpt’ 
en nu ruim 1450 leden heeft.

Toon (en Elly) van de Bokketuin in Tivoli

Buurtbewoners en ondernemers uit Stra-
tum die betekenisvol willen zijn voor een 
ander of hulp nodig hebben, kunnen dit 
kenbaar maken via deze Facebookgroep. 
Hier wordt kennis, fysieke hulp, transport, 
eten, goederen, kleding en geld gratis ge-
deeld. Daarnaast wordt een circu-
laire Stratumse economie nage-
streefd.

Cindy Rath, o.a. oprichtster van 
het passienetwerk WijEikenburg, 
een bewonersinitiatief van de 
woongemeenschap op Landgoed 
Eikenburg nam het initiatief tot 
Coronahulp Stratum.

Cindy: “ Er was al een Fa-
cebookgroep Coronahulp 
Eindhoven maar mensen 
die hulp nodig hebben, 
kun je beter koppelen aan 
iemand die hulp kan bie-
den op een kleine afstand 
binnen een bepaald ge-
bied. Dit is praktisch en 
versterkt tevens het saam-
horigheidsgevoel waar-
door er een krachtig in-
spirerend, verbindend en 
bovenal liefdevol netwerk 
ontstaat.

Stratum Helpt is anders 
dan de bestaande Co-
ronahulp groepen. Zo 
worden er tal van activi-
teiten georganiseerd en 
gefaciliteerd om samen 
met buurtbewoners en 
ondernemers iets te doen 
aan overlast, eenzaam-
heid, honger, armoede 
en het bevorderen 
van een prettige 
leefomgeving, ver-
binding, vrolijkheid 
en biodiversiteit bin-
nen Stratum.  

Het leuke van al 
deze activiteiten is 
dat buurtbewoners 
en ondernemers uit 
Stratum samen de 

benodigde middelen inzamelen en 
zich samen inzetten voor de uitvoer. 

Activiteiten zijn bijvoorbeeld onze 
repeterende Share-a-Meals en Do-
nate-a-Meals waar we samen met 
buurtbewoners, professionele koks 
en het kinderkookteam 100 gratis 
maaltijden maken en maaltijden te-

gen een vrijwilli-
ge donatie voor 
een gezamelijk 
gekozen Stra-
tums doel. Ook 
organiseren we 
wandelroutes, 
waar kinderen 

bijvoorbeeld puzzels kunnen op-
lossen, iets kunnen leren, men-
sen vrolijk worden gemaakt en de 

Stratumse biodiversiteit wordt vergroot en 
bijvoorbeeld biologische zaden en plant-
jes worden gedeeld. Verbinden en samen-
werken met bestaande initiatieven, horeca, 

ondernemers en wijkcen-
tra vinden we ook erg be-
langrijk. 

Iedereen in Stratum zou 
moeten weten wat voor 
leuks er allemaal al in 
FAB28 en De Zuidwes-
ter georganiseerd wordt. 
En hoe prachtig  de tui-
nen zijn zoals ‘De Ver-
borgen Hof’ in Tivoli, 
of de ‘Kloosterbostuin’ 
en ‘Stadsakkers’ op Ei-
kenburg. Ook Het Blo-
te Voeten Pad in Schut-
tersbosch, Heart Healing 
Horses op Eikenburg zijn 
absoluut een bezoekje 
waard.  

In Stratum helpen we el-
kaar: opruimacties, een wo-
ning waar brand is geweest. 
Hulp aan  een moeder die bij 
de bevalling een dwarslae-
sie kreeg waardoor, zonder 
budget, met spoed een wo-
ning compleet instapklaar 
en ingericht moest worden. 
Voedselinzamelingen voor 
mensen die al dagen niets ge-
geten hebben. Sinterklaas en 
Kerstacties. Of gewoon een 
praatje maken met eenzame 
mensen. 

Samen met Wilma Schrijen, 
onze Stratumse verbinder van 
WIJEindhoven brainstormen 
we regelmatig om Stratum nog 
meer te verbinden en allerlei 
creatieve oplossin-
gen te bedenken. 

Ook Lieke van Bree 
en Tessa de Goe-
de, beiden mede-
beheerders van de 
Facebookgroep 
zijn absolute top-
pers. En mede 
dankzij Désy Ver-
kuilen zijn we ook 
bezig de wens van 
de gepensioneer-
de Italiaanse kok 
Rocco uit de buurt 
Kerstroosplein te 
vervullen. Hij zou 
dolgraag een kookboek willen realiseren 
en echte Italiaanse kookworkshops willen 
geven. 

Extra gratis hulp kunnen we absoluut ge-
bruiken van mensen of bedrijven met een 
bus of aanhanger of mensen die eenmalig 
een klusje zouden willen doen. Binnenkort 
zal een stichting worden opgericht voor 
een lokaal fonds van Stratum Helpt.”

Financiële donaties zijn nu al welkom via: 
Stichting Vredesburo Eindhoven, 
NL60 TRIO 0788 813 919
(Omschrijving: Stratum Helpt.)

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

Productie en 
advertentie exploitatie:

T: (040) 2123 886   
M: 06 3030 1027 

Oplage: 15.000 

Verspreiding: 12.500 exemplaren huis 
aan huis, apart bezorgd door eigen 
bezorgers. 2.500 exemplaren los 

via winkeldisplay’s in supermarkten, 
seniorencentra en vaste punten in 

Stratum.

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

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/Inwonersplein: 
Stadhuisplein 1. Maak vooraf wel eerst 
een afspraak. Dit kan telefonisch via 
14040 of  via www.eindhoven.nl
Openingstijden: maandag 8.30–19.00 
uur, dinsdag t/m vrijdag 8.30–17.00 uur, 
zaterdag 9.00–12.00 uur.

Stadsdeelteam Stratum:
Gebiedscoördinatoren:

Bloemenplein, Irisbuurt, Joriskwartier, 
Poeijers, Rochusbuurt, Tuindorp: 
Geertje Schut-Vogels 
(tel. 040 - 238 4213)
    
Burghplan: 
Stephanie Verweijmeren 
(tel. 040 - 238 2830)
    
Eikenburg, Gerardusplein, Kerstroosplein, 
Kruidenbuurt, Leenderheide, Nieuwe Er-
ven, Roosten, Schuttersbosch: 
Saskia Voermans 
saskia.voermans@eindhoven.nl
    
Elzent-Noord, Elzent-Zuid, Looiakkers: 
Agnes Heck (tel. 040 - 238 8302)
   
Gijzenrooi, Puttense Dreef, Riel, Sinten-
buurt, Tivoli: 
Suzanne van den Heuvel 
(tel. 040 - 238 5818)
    
Genneperzijde, Sportpark Aalsterweg: 
Thijs Bakermans (tel. 040 - 238 4329)

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

Milieustraat

Lodewijkstraat 9
5652 AC Stratum

Achtseweg Noord 41
5651 GG Eindhoven

Ma/Wo/Vrij 13.00 - 19.00 uur
Di/Do 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

WIJteam Stratum
T: 040 238 89 98
stratum@wijeindhoven.nl

Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c Eindhoven
T: 040 209 8400

W: www.sintannaklooster.nl 

Thuiszorg verzorging en verpleging:
Thomas a Kempislaan 21-11 Eindhoven
Wijkteam Stratum West

M: 06-39610737
Wijkteam Stratum Oost
M: 06-13145498

Vitalis WoonZorggroep

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

Wijksteunpunt de 
Zuidwester

Cyclamenstraat 1, Eindhoven

Open: Ma-Vr 10:30–14:00 u.

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

Wooninc. reparatie en onderhoud
E: service@wooninc.nl 
T: 040- 265 44 00

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