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Inkoop van goud 
    voor een eerlijke prijs !

Denkt u aan het inwisselen van gouden sieraden? 
      Doe dat dan bij uw vertrouwde Juwelier!
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     om een opgave van de mogelijke opbrengst.
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Stratum actueel 

We hebben het afgelopen jaar 
vier nummers uit kunnen geven 
dankzij de steun van de Eindhovense 
woningcorporaties, Woonbedrijf, 
Domein, Wooninc. en Trudo. 

Zij waren bereid artikelen te sponseren 
of ruimhartig te adverteren. Daardoor 
konden we het afgelopen jaar vasthouden 
aan ons principe niet meer dan 30% van 
de Stratummer te vullen met advertenties. 
Maar om ook volgend jaar weer vier 
nummers uit te kunnen geven moeten we 
uitkijken naar aanvullende financiering. 

Wij hopen dit te bereiken met een nieuw 
initiatief: het Stratummer Fonds. 

Het idee voor dit fonds is ontstaan door 
de vele verzoeken die we kregen van 
verenigingen en particulieren om oproepen 
te plaatsen. Het soort oproepen waarvan 
u er hieronder drie aantreft. Het spreekt 
bijna vanzelf dat dergelijke ‘adverteerders’ 
niet in staat zijn zelf daarvoor te betalen. 

Ook niet de alleszins redelijke tarieven 
die de Stratummer hanteert. U voelt ‘m 
al: het Stratummer Fonds gaat dit soort 
advertenties mogelijk maken. En iedereen 
kan daar aan bijdragen: met een tientje of 
met 1000 euro, en alles daar tussen in.

Uit alle bijdragen die in het Stratummer 
Fonds gestort worden betalen we dit soort 
‘ideële‘ advertenties. Natuurlijk wel op 
basis van ons standaard advertentietarief. 
Want voor drukwerk, opmaak en bezorging 
moeten we zelf ook de volle prijs betalen.
Het Stratummer Fonds is volstrekt 
transparant: alle donateurs (vanaf minimaal 
een tientje) krijgen een inlogcode waarmee 
ze via www.stratummer.nl kunnen zien 
hoeveel geld er is binnengekomen en waar 
het aan wordt uitgegeven. Grote sponsors –
particulieren of instanties die meer dan 125 
euro bijdragen– mogen ook meebeslissen.

Stort uw bijdrage op: 
ING 4363158 t.n.v. 

Stichting De Stratummer, 
Eindhoven.

( o.v.v. uw emailadres )

Het Stratummer fonds
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Van de redactie
Met dit vierde nummer van stadsdeel-
magazine De Stratummer is de eerste 
jaargang rond. De economische crisis 
hakt er hard in, en ook wij merken dat 
natuurlijk. 

Toch  stemmen de vele positieve reacties, 
met name ook van adverteerders, ons 
optimistisch genoeg om volgend jaar 
gewoon door te gaan.  

Wij wensen alle Stratummers fijne feest-
dagen en een heel goed 2013. 

Oproep aan de jeugd van 1948 en 1953

Mevr. Els Sterken, M: 06-42740735,  E: Elssterken@gmail.com
of: (reunie jongensschool) Dhr. W. van Meel, T: 2019631 

Links een foto van communicantjes, in 1948 
gemaakt voor de kleuterschool tussen het 
rectoraat en het zustersklooster aan de Hee-
zerweg. Rechts een foto van de zesde klas 
van de meisjesschool van de Jozef en Maria 
school aan dezelfde Heezerweg en gemaakt 
in 1953. Stratumse dames die mogelijk op 
een van de foto’s staan worden uitgenodigd 

voor een reünie die, bij voldoende belang-
stelling, gehouden gaat worden in het 
voorjaar van 2013. Ook jongens die in die-
zelfde tijd op de jongensschool van meester 
Planken hebben gezeten worden hiervoor 
uitgenodigd. De beide foto’s zijn te bekijken 
(en te downloaden) via: www.stratummer.nl. 
U kunt contact opnemen met:

KBO zoekt versterking

Inlichtingen: P. van Gennip 
Secretaris KBO St. Joris-Tuindorp
Residentie Wilgenhof
Schalmstraat 2 – 78
5614 AD EINDHOVEN
T: 2117839 E: p.vangennip33@chello.nl

Secretaris KBO St. Joris-Tuindorp

T: 2117839 E: p.vangennip33@chello.nl

St. Joris-Tuindorp

De Stratumse afdeling St.Joris-Tuindorp van de KBO heeft 260 
leden. Twee keer per jaar organiseren wij een dagreis per bus en in 
de kerstperiode houden wij een Kerstviering  met zang en muziek.
Leden ontvangen maandelijks Magazine ‘Ons’ met veel, speciaal 
op onze doelgroep gerichte, nuttige informatie. De contributie 
bedraagt € 23,- per jaar en nieuwe leden zijn altijd welkom.

Het Bestuur van onze afdeling heeft dringend behoefte 
aan versterking en wij nodigen iedereen graag uit een 
bestuursfunctie te overwegen.

– Stratum
m

er Fonds –

– Stratum
m

er Fonds –

– Stratum
m

er Fonds –
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Renovatie Bonifaciuspark en..
De drie geknotte Wilgen

De gemeente Eindhoven is bezig met 
de aanleg van een watersysteem 
in Stratum. Het bestaat uit het 
verbinden van verschillende bestaande 
waterpartijen tot één doorlopend open 
systeem en het valt samen met 
een uitgebreide renovatie van het 
Sint Bonifaciuspark. Het gaat dus 
eigenlijk om twee projecten die 
in een keer worden uitgevoerd.

De bedoeling is om de 
‘waterbergingscapaciteit’ in het 
gebied te vergroten. Daarnaast 
wil de gemeente relatief schoon 
regenwater in het gebied zelf 
opvangen zodat het niet via het 
riool wordt afgevoerd. Dat voorkomt dat 
in de rioolwaterzuiveringsinstallatie vuil 
afvalwater wordt verdund met schoon 
regenwater. Ook zal straks bij ernstige 
regenval niet langer vuil afvalwater uit het 
riool overlopen in de Dommel wat natuurlijk 
de waterkwaliteit van onze stadsrivier ten 
goede zal komen.

Regenwater uit het buitengebied Gijzenrooi 
verzamelt zich nu in de vijver aan het 
Diepmeerven. Die vijver wordt verbonden 
met een soort, ‘bosbeek’ in het groengebied 
tussen de Neushoornstraat en de 
Erasmuslaan. Die waterloop, die overigens 
veelal droog zal staan, is ondergronds met 
duikers (pijpen) verbonden met de vijver in 
het Bonifaciuspark die speciaal daarvoor 
werd uitgebreid. Ook in het plantsoen aan 
de Hadewychlaan, vlakbij Pleincollege 
De Burgh, werd een nieuwe waterpartij 
aangelegd die weer met de grote vijver 
is verbonden. Zo kan water afkomstig uit 
Gijzenrooi uiteindelijk doorstromen via de 

sloten langs de Piuslaan naar 
het Eindhovensch Kanaal. 
Dit water helpt daarmee de 
kwaliteit van het water in 
het kanaal beter op peil te 
houden.

Renovatie
Het Sint Bonifaciuspark is, 
na het stadswandelpark, het 
grootste park van Stratum. Het is in de jaren 
vijftig ontworpen door de gemeentelijke 
afdeling Plantsoenen en Cultuurtechnische 
werken. Na meer dan een halve eeuw was 
het park dringend toe aan een opknapbeurt. 
Paden en speelvoorzieningen waren in 
slechte staat en ook naar de bomen en het 
groen moest kritisch gekeken worden. De 
renovatie werd uitgevoerd op basis van een 
zorgvuldig renovatieplan. Ook dit keer ‘in 
eigen huis’ ontworpen door de gemeente 
zelf namelijk door de afdelingen Groen 
& Water van de sector Openbare Ruimte, 
Verkeer en Milieu.
De afdeling Groen & water begon met 
het bestuderen van het oorspronkelijke 
ontwerp. 
In de loop van de jaren is veel veranderd 
in het park. Een hoek van het park is 
opgeofferd aan een tankstation. Hier en 
daar was de padenstructuur veranderd. 
Plantvakken zijn verdwenen en andere 
vakken werden elders juist toegevoegd. En 
er zijn veel bomen aan het park toegevoegd. 
Het oorspronkelijke ontwerp telde 100 
parkbomen en 50 straatbomen. In de loop 
van de tijd zijn er 45 bomen in het park 
toegevoegd en zijn een aantal straatbomen 
verwijderd. De geleidelijk toegevoegde 
bomen zijn tamelijk willekeurig geplant en 
helaas zonder veel rekening te houden met 
de uitgangspunten van het oorspronkelijk 
ontwerp. Dat ontwerp was namelijk 
best bijzonder. Zo is de hoofdruimte in 
het park ooit ontworpen als een grote 
open ruimte, begrenst door beplanting. 
Plaatsing van afzonderlijke boomgroepen 

creëerde schaal– en dieptebeleving. Ook 
de nevenruimtes in het park waren door 
beplanting zo gevormd dat de bezoeker 
een geraffineerde ‘open-dicht’ compositie 
kon ervaren. Karakteristiek voor het 
oorspronkelijke ontwerp waren verder 
de ‘schuine lijnen’ die te zien zijn in de 
padenstructuur, de vorm van de waterpartij 
en de plantvakken. Alle zichtlijnen in het 
ontwerp eindigden in groenbeplanting 
zodat je nergens ‘het park uitkijkt’. Die hele 
‘open-dicht’ compositie is in de loop van de 
jaren verloren gegaan. 

Geborgenheid
Daardoor is de geborgenheid verdwenen 
en zijn de verblijfsplekken minder 
aangenaam geworden. In het renovatieplan 
is geprobeerd terug te keren naar de 
oorspronkelijke ontwerpgedachte. Sommige 
latere toevoegingen bleken positief en 

Samenwerking inwoners en 
gemeente

Het projectplan is in goed overleg met 
vertegenwoordigers van de wijk tot 
stand gekomen en werd overwegend 
positief ontvangen. Opmerkingen 
die naar aanleiding van de eerste 
presentatie zijn gemaakt werden zoveel 
mogelijk in het definitieve ontwerp 
meegenomen. 
Dat betreft bijvoorbeeld het idee van 
de hierboven genoemde tribune en 
het voorstel voor een basketbalveldje. 
Andere suggesties waren de aanleg 
van nestkastjes om vogels te trekken en 
het plaatsen van naamplaatjes bij de 
bomen om duidelijk te maken hoeveel 
verschillende, en welke, bomen er in 
het park staan.

Boven: oud en nieuw ontwerp en een luchtfoto kort na de aanleg in 
1958, hieronder: nieuwe kabelbaan en mini-tribune.
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..nieuw watersysteem in Stratum

zijn vanzelfsprekend gehandhaafd, maar 
het teveel aan bomen in de centrale 
ruimte is teruggebracht. Verder is bij het 
renovatieplan rekening gehouden met 
het gegeven dat een deel van de bomen 
dringend aan vervanging toe was of zo 
groot waren geworden dat ze te weinig 
ruimte hadden om verder te groeien.  

Uiteindelijk zijn de karakteristieke zichtlijnen 
uit het oorspronkelijke ontwerp weer 
zoveel mogelijk terug gebracht. Bijzondere 
aandacht werd gegeven aan drie 50 jaar 
oude wilgen waar spechten en vleermuizen 
hun onderkomen hebben. De takken van 
deze knoepers waren zo groot en zwaar 
dat ze een serieus gevaar vormden bij 

storm en windvlagen. Gelukkig 
laten wilgen zich knotten en dat 
is dan ook op zes meter hoogte 
gebeurd waardoor de enorme 
stammen voor het park behouden 
zijn gebleven. Een opvallende 
wijziging is de verbinding van 
het park met de groenstrook aan 
de Hadewychlaan waardoor het 
park straks doorloopt tot aan de 
rondweg. 

Natuurlijk is het park er vooral 
om door zowel jong en oud uit de 
buurt gebruikt te worden. Daarom 
worden ook andere voorzieningen 
in het park aangepakt. Sommige 
vernieuwde speelvoorzieningen 
kregen een avontuurlijker 
uitdaging, zoals het kabelbaantje. 
Op verzoek van de buurt wordt 
bekeken of het karakteristieke 

Blauwe Badje kan worden gerenoveerd 
maar door de bezuinigingen is dat nog niet 
zeker. Wel is er nu extra zitgelegenheid in 
de vorm van een minitribune langs de rand 
van de nieuwe zandbak aangelegd. Die 
maakt het zelfs mogelijk om ter plekke 
openbare optredens voor publiek te 
houden.

Boven: de uitbreiding van de vijver, linksonder nieuwe waterpartij Hadewychlaan, rechtsonder de nieuwe ‘Bosbeek’ 

Vlak naast het fraaie kasteel 
De Burgh ligt Bezinnings- 
en ontmoetingscentrum 
St. Joseph. 

Een koffietafel 
op de mooiste plek 
in Stratum ?

Bezinnings- en Ontmoetingscentrum St. Joseph 
Geldropseweg 170 • 5613 LN Eindhoven 

T: 040 211 68 88 • W:  www.sintjoseph-eindhoven.nl

• Voldoende parkeerruimte
• Persoonlijke aandacht
• Koffi etafels v.a. € 9, 75 p.p.

• Rustige ligging 
• Bijzondere omgeving
• Goede bereikbaarheid

De voormalige 
trouwkapel is nu een 
unieke lokatie voor 
diverse bijeenkomsten
en evenementen.

• Rustige ligging 

De voormalige 
trouwkapel is nu een 
unieke lokatie voor 
diverse bijeenkomsten
en evenementen.
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Ad van Meurs
Hij vindt Eindhoven de meest Amerikaanse stad van Nederland en hij kan het weten want hij trad veel op in de VS.  De 
muzikanten die hij daar leerde kennen haalde hij vaak weer over om hier op te treden. In zijn eigen buurtkroeg in Stratum.

Interview 

Begin jaren tachtig: W.A.T. 

“Ik ben opgegroeid in Gemert als zoon 
van een leraar Frans en een moeder 
die vond dat iedereen in het gezin een 
instrument moest kunnen bespelen. Dus 
werd ik naar pianoles gesleept. Daar 
hield ik natuurlijk weer mee op als puber 
maar op mijn achttiende ontdekte ik dat 
je met pianospelen de aandacht trekt 
van het andere geslacht dus speelde ik 
al snel piano in een schoolbandje met 
instrumenten als wasbord, banjo en 
viool. De Secondhand Homemade Jug– 
and Bluesband. Heel hippe muziek voor 
die tijd en voor mij een kennismaking 
met folkmuziek.

Na het gymnasium heb ik een 
filosofiestudie en allerlei baantjes 
in de sociale sector geprobeerd 
maar uiteindelijk kwam ik in 1976 
in Eindhoven in een huis terecht met 
allemaal muzikanten. Omdat mijn 
vriendin zwanger werd hebben we een 
kamertje betrokken in de Rochusbuurt. 
Dat werd uiteindelijk een huis en in dezelfde 
buurt wonen wij nu nog. Het was een linkse 
en vrijgevochten wijk waar de planten over 
de straat heen groeiden, bankstellen voor 
de deur en altijd feest. Kwam je uit de kroeg 
dan zag je altijd wel ergens licht branden 
in huizen waar nog iets te doen was. Wie 
wilde kon vijf dagen in de week ergens 
een biertje gaan drinken. Leuk voor een 
dorpeling uit Gemert, in de stad ging alles 
sneller, dronk men meer en vooral vaker. 

Intussen was ik er wel achter dat ik 
geen roeping had voor psychiatrisch 
verpleegkundige of opbouwwerker dus werd 
ik full-time muzikant. We hadden een New 
Wave bandje W.A.T. ‘World According 
To’. Tamelijk heftige synthesizerpop. Samen 
met mijn vrouw Ankie, bassist Frank van 
de Nieuwenhof en een ritme box. Dat 
liep prima, we maakten platen en 
deden optredens 
tot in Frankrijk. Van 
de eerste LP zijn er 
duizenden verkocht 
dus dat liep heel 
aardig. 
Intussen had ik mezelf 
gitaar leren spelen 
want ik wou natuurlijk 
niet als een nerd achter 
een toetsenbord blijven zitten. Gitaarspelen 
is iets fysieks, iets waar je verslaafd aan 
raakt want je kunt het de hele dag doen, bij 
wijze van spreken terwijl je televisie kijkt. 
Uiteindelijk gingen we begin jaren negentig 
verder als ‘The Watchman’. Nu met 
akoestische gitaar en ritmebox: hardfolk 

heette dat ineens, en het was een noviteit 
toen. Ik had het geluk dat mijn eerste plaat 
uitkwam op een Engels label. Dat label 
werd vervolgens opgekocht door een veel 
groter Amerikaans label. Zo had ik met 
mijn eerste Watchman plaat opeens een 
wereldwijde release en werd ik uitgenodigd 
om naar New York te komen. 

Schellen
In Amerika vielen mij de schellen van de ogen 
toen ik zag hoe mijn collega muzikanten 
daar elke dag wel ergens speelden. Hun 
motto daar was: niet wachten tot zich 
een optreden aandient maar zelf doen. 
Mijn generatie zocht voor alles wat haar 
overkwam altijd de schuld buiten zichzelf. 
Het lag altijd aan ‘de maatschappij’. Ook 
waren er in Nederland allerlei regelingen. 
Als je het handig aanpakte kon je na een 
paar maanden werk weer een of andere 

uitkering krijgen. Ik 
ben het toen op de 
Amerikaanse manier 
gaan aanpakken. 
Om te beginnen in 
café De Buut in de 
Rochusbuurt. Niet 
spelen voor een vast 
honorarium maar 
gewoon voor de 

fooienpot. Intussen had ik dus 
een teen tussen de deur in Amerika en ben 
ik daar ook regelmatig naar toe blijven 
gaan. Toerend door het land, optredend in 
clubs en cafés. Zo heb ik daar veel mensen 
leren kennen. Die kon ik weer uitnodigen 
om naar Eindhoven te komen. Zo zijn de 
legendarische Manic Monday’s in de Buut 

ontstaan. Hebben we dertien jaar 
gedaan, waarbij allerlei min of meer 
bekende Amerikanen hier kwamen 
spelen. Als die hier in Nederland 
rondtoerden hadden ze op maandag 
vaak niks te doen en konden altijd bij 
mij slapen. En dat is eigenlijk nu nog 
zo. Alleen spelen ze nu in niet meer in 
de Buut maar in ‘Meneer Frits’ in het 
Muziekcentrum, onder de naam ‘Ad 
van Meurs presenteert’.

Hoogst haalbare
Het zijn nevenactiviteiten die je er 
als muzikant wel bij moet doen om te 
kunnen leven. Want voor een muzikant 
in Nederland geldt toch wel dat je het 
hoogst haalbare hebt bereikt zo gauw 
je belasting gaat betalen. En dat wordt 
er in Nederland niet makkelijker op 
voor artiesten die per jaar een paar 
duizend cd’s verkopen en twintig 
theaters en dertig clubs bespelen. Er 
is in Nederland een kaalslag in de 

cultuur waardoor zalen wegvallen en 
podiumsubsidies verdwijnen. Door het 
streamen van muziek is bovendien het geld 
wat uit CD verkoop werd gegenereerd echt 
tien keer minder geworden. Toch heb ik net 
mijn twaalfde ‘Watchman CD’ gemaakt. 
Een nederlandstalig album getiteld ‘En 
Soms’. Ik blijf ook als The Watchman 
optreden, solo of als band en sinds 
een aantal jaar treed 
ik ook veel op met ‘No 
Blues’, een andere band 
waarin ik onder ander 
speel met Arabische 
en Afrikaanse jongens. 
Echte wereldmuziek 
waar we dan ook de 
hele wereld mee overgaan: 
Zweden, Duitsland, Turkije, Tsjechië, 
Mexico noem maar op. 

Zo heb ik veel gereisd en heb ik in veel 
verschillende plaatsen opgetreden. Ik 
vind onze eigen stad Eindhoven de 
meest Amerikaanse stad van Nederland. 
In Eindhoven gaat het niet om mooie 
gebouwen maar om mensen. Als je hier 
voor het eerst komt denk je hier wil ik geen 
drie maanden wonen, maar dan ontdek je 
dat het een heerlijk veranderende, prettig 
onaffe stad is waar je voortdurend gekieteld 
wordt en vanzelf mee evolueert. Een stad 
voor kosmopolieten zoals ik: ik ben een 
Brabander, voel me west Europeaan en ik 
heb ook nog een Nederlands paspoort.”

Nieuws, agenda en discografie:
www.advanmeurs.nl
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Het Ton Smitshuis
Het meest opvallende huis in 
Stratum staat aan de Jacob Re-
viuslaan en is vrolijk blauw, wit 
en roze. Het is de atelierwoning 
van cartoonist en beeldend 
kunstenaar Ton Smits.

Hij liet het in 1956 bouwen woon-
de en werkte er tot zijn dood in 
1981. Zijn vrouw Lidwien Smits 
woont er nog 
steeds maar 
het is tegelijk 
ook een mu-
seum gewijd 
aan het werk 

van haar wereld-
beroemde man. 

Ton Smits hoor-
de op het hoog-
tepunt van zijn 
carrière tot de 
bekendste car-
toonisten van 
zijn tijd met na-

men zoals Saul Steinberg, James Thurber, 
en Raymond Peynet. De Stratummer liet zich 
rondleiden door Lidwien Smits en door Ad 
de Bijl, secretaris van het bestuur van de 
stichting Ton Smits..

Hoe is dit huis hier tot stand gekomen?
Lidwien Smits: “In 1954 sloot Ton Smits een 
contract met The New Yorker. Door dit ver-
maarde én kritische tijdschrift verkreeg hij 
niet alleen wereldroem maar ook een goed 
en vast inkomen. Daarom kon hij een eigen 
atelierwoning laten bouwen. Hij wilde een 

ruim en licht atelier, 
een grote boerenkeu-
ken en rondbogige 
doorgangen tussen de 
verschillende vertrek-
ken. Zijn vriend en ar-
chitect Fons Vermeulen 
maakte een ontwerp en 
koos voor een sobere 
vormgeving zonder op-
smuk. De bouwstijl heeft 
overeenkomsten met de 
Bossche School, alleen 
horen daar wel natuurlijke 
ongeverfde materialen bij 
en trouwens ook geen bo-
gen in de doorgangen. 
Die boogjes wilde Ton per 
se en zijn er dus ook ge-
komen. En toen het huis 
klaar was heeft hij het 
vrolijk op laten schilde-

ren in 
kleuren 

die hij mooi vond. Natuurlijk stond er al 
snel een ambtenaar op de stoep die vroeg 
of daar wel een vergunning voor was, maar 
met wat bluf en een hem goedgezinde wet-
houder mocht het huis uiteindelijk in die 
kleuren blijven. Intussen heb ik van gemeen-
tewege te horen gekregen dat het altijd in 
deze kleuren moet worden bijgehouden.”

Ton Smits was als cartoonist wereldberoemd. 
Hoe is die carrière verlopen?
Ad de Bijl: “Ton heeft eerst op het Sint Jo-
ris College gezeten en volgde van 1939 tot 
1944 de kunstacademie in Den Bosch. Hij 
vond zelf dat hij er niet veel geleerd heeft 
en bleef zich daarna ook altijd autodidact 
noemen. Na de oorlog besloot hij als humo-
ristisch tekenaar zijn brood te gaan verdie-
nen en illustreerde hij wat boekjes en ver-
kocht een paar cartoons aan tijdschriften. 
Om meer tekenopdrachten te krijgen ver-
huisde hij in 1947 naar Amsterdam. Daar 
maakte hij onder andere politieke cartoons 
voor enkele landelijke kranten. Maar heim-
wee maakte dat hij na een paar maanden 
alweer terugkeerde naar Brabant. 
Toen de Nederlandse kranten één voor één 
hun contracten weer opzegden en Het Volk 
der Vaderlanden’ failliet ging zodat Ton 
niet werd betaald, raakte hij teleurgesteld 
in de Nederlandse dagbladwereld en be-
sloot hij zijn bakens naar het buitenland te 
verzetten. Hij vond dat de wereld rond was 
en je beter in Amerika bekend kon zijn. In 
de VS werden kranten en tijdschriften uitge-
geven als Look, The Saturday Evening Post 
en The New Yorker. 

Allemaal bladen, die cartoons opnamen 
én er grif voor betaalden. Maar de concur-
rentie daar was natuurlijk ook hevig. Vast-
beraden stuurde hij wekelijks per post wel 
dertig cartoons naar de krantenredacties in 
de VS. Aanvankelijk lukraak. Later richtte hij 
zich vooral op The Saturday Evening Post. 

In vier jaar tijd 
zou Smits er wel 4000 tekenin-

gen naar toezenden. En die kwamen 
bijna allemaal afgewezen weer retour. Pas 
eind 1949 verkocht Ton Smits één cartoon 
aan The Saturday Evening Post. Hij had 
toen geleidelijk zijn unieke, doeltreffende, 
tekenstijl ontwikkeld. Daarmee kreeg hij ten 
slotte voet aan de grond in de VS. In 1950 

kocht men een tweede cartoon van hem 
aan en langzaam maar zeker kwam 
er steeds vaker werk van zijn hand in 
de Amerikaanse bladen. En uiteindelijk 
werd zijn succes als cartoonist definitief 
bevestigd door het lucratieve contract dat 
hij in 1954 sloot met The New Yorker, een 
zeer kritische 
afnemer van 
cartoons. 
Ton Smits was 
de eerste car-
toonist van het 
Europese vas-
teland die een 
contract aange-
boden kreeg. 
The New Yorker 
kreeg de eerste 
keuze op Smits’ 
nieuw geteken-
de cartoons, wat overbleef werd aangebo-
den aan andere Amerikaanse bladen.”

Hoeveel cartoons heeft Ton Smits eigenlijk 
gemaakt?
Lidwien: “Op het toppunt van zijn roem 
zo rond 1970 werden zijn cartoons afge-
drukt in wel dertig gerenommeerde kran-
ten en tijdschriften over de hele wereld. 
Het museum heeft een collectie van meer 
dan 10.000 originele tekeningen en zo’n 
15.000 schetsen. Ton vond altijd dat hij een 
bijzonder leuk beroep had: hij stuurde car-
toons op, ontving er geld voor, en vervol-
gens kreeg hij ook de originele tekeningen 
weer retour.”
Ad de Bijl: “De hele collectie omvat zelfs 
meer dan 30.000 tekeningen. Omdat dat 
een kwetsbare collectie is hebben we die 
ondergebracht in het Regionaal Historisch 
Centrum waar ze nu bewaard worden on-
der perfecte klimatologische omstandighe-
den namelijk bij een temperatuur van 18 
graden en 50 % relatieve luchtvochtigheid. 
We konden ze daar veilig onderbrengen 
nadat we alle cartoons digitaal gecatalo-
giseerd hadden. Nu zijn ze voor iedereen 
via internet op te zoeken aan de hand van 
trefwoorden.. Je moet dan op voorpagina 
van onze site 

www.tonsmitshuis.nl 
doorklikken naar de site: 

www.archieven.nl
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Kruidenbuurt De Buurtvereniging 

De jaarlijkse wijkdag

Halloweenfeest 
Foto: Stichting Trudo / Igor Vermeer 

Het Fietscrossbaantje

Buurtinfowinkel met gastvrouw Lokkie Harks

Stichting Buurtbeheer 
Kruidenbuurt (SBK) is de 
bewonersorganisatie van 
de Kruidenbuurt en al sinds 
het eind van de jaren tachtig 
actief. 
De wijk zelf was toen al vijftig 
jaar oud en dreigde ondanks, 
of misschien wel mede door, 
een matig geslaagde renovatie 
in 1977 in een neerwaartse 
spiraal terecht te komen. De 
bewonersvereniging spande zich 
in om de wijk leefbaar te houden. Daarvoor 
zijn sinds die tijd diverse werkgroepen actief 
met in totaal ongeveer 60 vrijwilligers. 
Sommige leden zijn al bijna twintig jaar 
actief. De Kruidenbuurt kent een noordelijk 
en een zuidelijk gedeelte maar beide delen 

horen bij elkaar en het stichtingsbestuur 
bestaat uit mensen van beide delen van 
de wijk. Omdat er in zuid veel particuliere 
eigenaren zijn is sloop en nieuwbouw 
zoals in het noordelijk deel niet haalbaar. 
Inmiddels zijn wel de huurwoningen die 
eigendom zijn van Woonbedrijf door een 
omvangrijk onderhoudsplan helemaal bij de 
tijd gebracht.  Een groep bewoners is in het 
zuidelijk deel van de 
buurt actief in een 
buurtpreventieteam.

Bestuur
De samenstelling 
van bestuur en vrij-
willigers is natuurlijk 
aan wisselingen on-
derhevig geweest. In 
de jaren voor de her-
structurering hanteer-
den onder andere Riky van Herk en 
Wilma Verwimp de voorzittershamer. En in 
diezelfde tijd schreef Miep van Bremen stuk-
jes over de Kruidenbuurt van vroeger in de 
‘oude’ Stratummer. 
Nadat woningcoöperatie Trudo met de 
sloopplannen naar buiten trad, ontstond een 
grote ongerustheid over de te verwachten 
sociale gevolgen. In die jaren waren 
Wim Baltussen en Wilma van Polen de 
voortrekkers van verzet tegen de sloop en 
daarna van pittige onderhandelingen over 

een sociaal plan. Omdat de Kruidenbuurt 
een van de eerste wijken was waar 
grootschalige herstructurering plaats vond 
ging dat met vallen en opstaan. Later zijn 
veel van deze ervaringen goed van pas 
gekomen in andere wijken.  

Nog iemand die genoemd moet 
worden is Toon Hendrickx, voorzitter 
vanaf het moment dat sloop en 
nieuwbouw in de Kruidenbuurt 
werkelijk begon. Toon is na ruim tien 
jaar vorig jaar teruggetreden. Nu 
vormen Petra Vorstenbosch, Lokkie 
Harks en Jan Sweegers de kern van 
het huidige bestuur. Zij kunnen wel wat 
versterking gebruiken, want afgelopen 
jaar heeft een aantal bestuursleden en 
vrijwilligers een stapje terug gedaan 

en zijn er, droevig genoeg, dit jaar twee vrij 
plotseling overleden..

Kaartspel
Een herstructurering van een groot deel 
van de wijk vraagt veel van de mensen. 
Ook al konden mensen uit de oude 
buurt terugkeren in nieuwe woningen, 
uiteindelijk is de bevolking als een 

kaartspel door elkaar gehusseld 
en gemengd met de nieuwe 
bewoners. Iedereen kreeg 
nieuwe buren en straatgenoten 
en dus moest ook het 
buurtgevoel in elke straat weer 
opnieuw worden opgebouwd. 
Nu, na vijf jaar, begint dat 
gelukkig vastere vormen aan 
te nemen. Een mooi voorbeeld 

is het jaarlijkse Halloweenfeest. 
Dat kende men niet in de oude 

Kruidenbuurt en is mede door ‘nieuwe’ 
wijkbewoners geïnitieerd. Inmiddels is het 
een drukbezochte happening die dit jaar 
groter uitpakte dan ooit. 

Van de andere jaarlijkse buurtactiviteiten 
is de wijkdag altijd een drukbezocht 
hoogtepunt. Ook organiseerde de SBK dit 
jaar weer een roofvogelshow op het veld 
naast de crossbaan. In de zomermaanden 
werden er buitenfilms vertoond bij de 
buurtinfowinkel, was er een goochelshow 

en er kwamen er clowns op bezoek.

Wijkrestaurant
In wijkrestaurant Het 
Cruydenhuys worden 
regelmatig kookworkshops 
gegeven. Dat wijkrestaurant is 
een mooi voorbeeld van een 
idee dat geboren werd binnen 
de SBK en inmiddels een geheel 
eigen leven is gaan leiden. Het 
aanvankelijke idee was om met 
een gezamenlijke maaltijd eens 
per week mensen onderling te 

binden en tegelijk voorlichting te geven 
over gezond eten. Nu is Het Cruydenhuys 
onderdeel van Stichting Robin Hood waar 
elke dag veel mensen voor een bescheiden 
bedrag kunnen komen eten en wat ook 
dient als werk- en leerbedrijf. In de aparte 
en goed geoutilleerde kookruimte van het 
restaurant kunnen kookworkshops worden 
gegeven. Met dank aan Trudo kan SBK 
bogen op wat zonder twijfel de fraaiste 
buurtinfowinkel van Stratum is. Het is samen 
met Het Cruydenhuys gevestigd onderin de 
hoogbouw van de nieuwe Kruidenbuurt en 
de twee zijn zelfs met elkaar verbonden 
door een tussendeur. Restaurant en 
buurtinfowinkel delen, heel slim, de sanitaire 
voorzieningen.

Laatse fase
Als een buurt ingrijpende veranderingen 
ondergaat heeft dat zijn weerslag op de 
bewoners en ook op de bewonersorganisatie. 
De eerste drie fasen van de herstructurering 
in het noordelijk gedeelte zijn afgerond 

maar nu stagneert de ontwikkeling als 
gevolg van de verslechterde woningmarkt. 
Trudo heeft vergevorderde plannen om toch 
een deel volgend jaar te gaan bebouwen 
maar na sloop van de laatste oude 
woningen zal een flink deel in de buurt nog 
lang braak blijven liggen. Net als het gebied 
voor en naast de voormalige Tivolikerk. Een 
handige oplossing voor een deel daarvan 
was het SBK initiatief tot de aanleg van een 
speelveld en het fietscrossbaantje. Het toont 
aan dat de SBK ook de komende jaren niet 
gemist kan worden om de leefbaarheid 
in dit deel van Stratum op peil te 
houden. 
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Schoolprofiel 
Stratum kent veel onderwijsinstellingen waaronder acht basisscholen. Van de meeste ziet u normaal gesproken alleen de 
buitenkant. In deze rubriek nemen we u mee naar binnen. Dit keer is basisschool De Zevensprong aan de beurt, gevestigd op 
de hoek van de Heezerweg en de Tivolilaan, in het gebouw waarin ooit de katholieke Sint Jozefschool zat. 

De Zevensprong

Nadat die school met een andere school 
fuseerde kwamen veel leerlingen naar de 
openbare school in de Rector Baptistenlaan. 
Die openbare school verhuisde naar het 
gebouw van de Sint Jozefschool, onder de 
nieuwe naam. Basisschool De Zevensprong 
viel onder het bestuur van COBSO, dat na 
samenvoeging met het Nutsonderwijs verder 
ging als SALTO. De kinderen, komen uit de 
direct aangrenzende buurten: Kruidenbuurt, 
Tivoli en Sintenbuurt. Ouders kiezen 
eenvoudig voor de dichtstbijzijnde 
school, niet zelden omdat ze vroeger 
in hetzelfde schoolgebouw hebben 
leren lezen en schrijven.  

Brede school
In 2001 kreeg De Zevensprong officieel 
als allereerste school in Eindhoven de 
status van Brede School, en daarom vind 
je er behalve de basisschool nog meer 
instellingen zoals een peuterspeelzaal, 
kinderopvang, volwasseneneducatie, 
zorg en opvang en nog veel meer. Alles 
onder één dak met dezelfde aanpak en 
programma’s die nauwkeurig op elkaar 
zijn afgestemd. Voor de leerlingen zijn 
er bovendien buiten schooltijd leuke en 
leerzame activiteiten en zijn er speciale 
cursussen voor ouders van kleuters. Veel 
basisscholen zijn nu, als onderdeel van een 
SPIL centrum, inmiddels ook gaan werken 
met een vroeg en voorschoolse aanpak. 
Het Brede School concept kent echter een 
directe verbondenheid met de buurt, want 

als het nodig is helpt de Zevensprong niet 
alleen de kinderen maar ook de ouders.

De Zevensprong is als typische buurtschool 
altijd een multiculturele school geweest. 
Volgens adjunct-directeur Korien Spijkers 
is dat geen nadeel maar juist een groot 
voordeel: “Wij zien het als een heel 
grote meerwaarde om met verschillende 
culturen onder een dak te zitten. Kinderen 

leren elkaar te accepteren 
zoals ze zijn en dat gaat 
perfect. Natuurlijk zou de 
balans tussen allochtone en 
autochtone kinderen wat 
evenwichtiger kunnen zijn, 
maar de kwaliteit van het 
onderwijs lijdt daar niet 
onder.”

Kleine klassen
Veel leerkrachten van de Zevensprong 
hebben de posthbo-opleiding Leraar 

Onderwijskansen 
gevolgd en omdat 
de school extra 
financiële middelen 
krijgt, zijn de 
klassen relatief klein 
en is de aandacht 
per leerling hoog. 
De Zevensprong 
heeft ook speciale 
klassen voor 
hoogbegaafde 
leerlingen. De 

behoefte aan apart onderwijs voor 
hoogbegaafde kinderen is ook in onze regio 
groot en het was een bewuste keuze van het 
Saltobestuur om daar op in te spelen. Het 
lag voor de hand om dat onderwijs op De 
Zevensprong onder te brengen omdat de 
docenten daar al extra opgeleid waren om 
gedifferentieerd te werken met juist kleine 
groepen kinderen. Zo kon de integratie van 
het hoogbegaafheids-onderwijs met de rest 
van de school snel en soepel verlopen. 

Korien: “Hoogbegaafde leerlingen zijn 
vaak cognitief begaafd maar hebben op 
sociaal-emotioneel terrein soms afstem-
mingsproblemen. Doordat ze bij hetzelfde 
type leerlingen in de klas zitten - en mede 
door onze specifieke expertise op sociaal 
emotioneel gebied -helpen wij de kinderen 
om zich evenwichtiger te ontwikkelen.”

Met 118 leerlingen is De Zevensprong een 
kleine school, wat niet vreemd is 
gezien de herstructurering van de 
kruidenbuurt. De huisvesting van de 
school is onzeker geworden door 
de vertraging van de herontwikke-
ling van de Tivolikerk. In dat complex 
zou namelijk ook De Zevensprong 
een nieuw gebouw krijgen. Al vanaf 
2003 zijn er plannen en tekeningen 
gemaakt maar de crisis in de vastgoed-
sector en het terugtrekken van partici-
panten zoals de bibliotheek houden nu 

alles tegen. Een gemiste kans volgens Ko-
rien Spijkers omdat door nieuwbouw (met 
alle voorzieningen) er een betere balans 
zou kunnen komen in de samenstelling van 
de schoolpopulatie binnen alle basisscho-
len in Stratum.

Voorlopig is nieuwbouw van de baan en 
zijn er plannen om het bestaande school-
gebouw op te knappen. Een nieuw gebouw 
is aantrekkelijk en werkt prettig maar waar 
het om gaat is dat er kwalitatief goed on-
derwijs gegeven wordt, dat kinderen alle 
kansen krijgen zich optimaal te ontwikkelen 
en dat ouders welkom zijn en zich thuis 
voelen. En daar wordt iedere dag 
hard aan gewerkt .
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Wilgenhof staat midden in Stratum
Aan de Sint Jorislaan, tussen de 
Gasthuisstraat en de Schalmstraat, 
ligt het woon– en zorgcomplex Vitalis 
Wilgenhof. Op loopafstand van het 
Parktheater en stadswandelpark en niet 
ver van het centrum.
Het complex werd veertig jaar geleden 
gebouwd als klassiek verzorgingstehuis 
met aanleunwonin-
gen op de locatie 
van het Sint Jozef-
gasthuis dat vanaf 
het einde van ne-
gentiende eeuw al 
bestond. 

In 2001 ging Vitalis Wil-
genhof op de schop en ver-
anderde ook de organisatie. 
Alle appartementen werden 
verbouwd en kregen mini-
maal twee kamers, er kwa-
men extra verdiepingen op 
het gebouw en de cultuur 
van werken veranderde. In het 
oude verzorgingstehuis was de 
zorg op iedere gang zichtbaar 
aanwezig, nu wonen de men-
sen in Vitalis Wilgenhof in hun 
eigen appartement 
en maken daar hun 
eigen keuzes. Op het 
moment dat zorg no-
dig is wordt die op 
maat geleverd, door 
Vitalis zelf of door 
een andere zorgaan-
bieder.  

Eigentijds
Zo veranderde Vitalis Wilgenhof van een 
tehuis met een eet– en recreatiezaal in 
een eigentijdse woonomgeving. In plaats 
van de eetzaal kwam er een restaurant 
en zijn er in het gebouw winkels, een 
kapsalon en een wellnesscentrum gekomen, 
is er een bibliotheek, een bruin café, een 
service apotheek en een praktijkruimte voor 
fysiotherapie.
 Wilgenhof is nu een centrum waar je als 
senior veilig en beschermd woont en tegelijk 
geheel zelfstandig je gang kan gaan. Als er 
buiten een pak sneeuw ligt hoef je zelfs de 
deur niet uit.
Naast Wilgenhof ligt de Vitalis Residentie 
Wilgenhof, een wooncomplex met 
exclusieve appartementen en even verderop 
aan de overkant van de Gasthuisstraat 
ligt Wilgenburgh, de Wilg en Residentie 
Van de Boomen. Ongeveer de helft van 
de bewoners daar maakt gebruik van 
ondersteunende diensten zoals zorg of 
ondersteuning via Vitalis, anderen wonen 
zelfstandig of betrekken diensten via 

andere zorgaanbieders. Er is in Vitalis 
Wilgenhof ook een 
verpleegafdeling met 
dertig plaatsen verdeeld 
over vier kleinschalige 
units. 

Woonwijk
Zo’n negentig procent 
van alle senioren die 
in en rond Vitalis 

Wilgenhof wonen is 
oorspronkelijk ook uit 
Stratum afkomstig. 
Samen vormen ze een 
gemeenschap van 500 
bewoners, zo groot als 
een woonwijk dus. Die 
‘woonwijk’ wilde Vitalis 
graag meer zichtbaar 

maken in Stratum. Om te beginnen 
kwam er een nieuwe hoofdentree. 
De oude zat min of meer verstopt 
aan het binnenterrein en is nu sinds 
vorig jaar door het fraaie glazen 
paviljoen vervangen. Daardoor 

is de toegang veel meer het bruisend 
hart van het complex geworden en werd 
het doelbewust meer een open centrum. 
Wie vroeger naar een verzorgingstehuis 

ging raakte ook meteen van zijn of haar 
sociale netwerk afgesloten, nu wil men dat 
welbewust voorkomen.

Vitalis wil graag een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van Stratum. Vooral 
ook om zelf beter betrokken bij ons stadsdeel betrokken te blijven. Het paviljoen van 
Vitalis Wilgenhof aan de Schalmstraat leent zich bijvoorbeeld prima voor lezingen, 
exposities en dergelijke. Van alles is denkbaar zolang het maar bijdraagt aan het 
leggen van verbindingen tussen de bewoners zelf en andere mensen in Stratum. Lezers 
van De Stratummer worden van harte uitgenodigd om ideeën aan te dragen.  

Wilt u reageren? bel of mail met Frans Offermans, hij is contactpersoon voor alle 
activiteiten die met en voor de buurtbewoners worden georganiseerd.

Hij is te bereiken via 040-2148300 of f.offermans@vitalisgroep.nl

Ook de overheid wil bevorderen dat 
mensen blijven steunen op een eigen 
sociale netwerk. Een van de manieren 
waarop Vitalis Wilgenhof dat doet is 
het Huiskamerplus project. Een project 
waarbij mensen bij elkaar komen die 
niet zo maar vanzelf bijeen komen. Het 
moet een ontmoetingsplek worden waar 
bewoners, wijkbewoners, mantelzorgers 
en vrijwilligers met elkaar op een 
vanzelfsprekende manier in contact 
komen. 
Een plek waar bijvoorbeeld mensen 
met gemeenschappelijke interesses 
kunnen afspreken om gezamenlijk iets te 
ondernemen. En die activiteit hoeft dan 
niet per se ook daar plaats te vinden want 
de huiskamer plus is ook een startlokaal 
voor allerlei activiteiten elders.  

Wilt u meer informatie over de 
huiskamerplus dan kunt u contact 

opnemen met de coördinator van de 
huiskamer. Deze is te bereiken via de 

receptie van Vitalis Wilgenhof 
(040-2148300).

OPROEP
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Rob van Hout is de wijkagent van 
de Kruidenbuurt en Sintenbuurt en 
dat is hij al bijna twaalf jaar. Maar 
eigenlijk werkt hij al veel langer in 
Stratum. Ook voor hij wijkagent werd 
was hij al volop bij de Kruidenbuurt 
betrokken. 

“Ik heb 25 jaar geleden de roerige tijd 
nog meegemaakt waarbij een klein 
aantal bewoners met intimidatie en 
geweld probeerde de hele wijk over 
te nemen. Natuurlijk konden we dat niet 
tolereren. Er is toen intensieve aandacht 
aan de wijk gegeven waarbij de politie 
zo ongeveer dag en nacht op straat 
aanwezig was. 

Uiteindelijk heeft dat geleid tot gerichte 
arrestaties. Daarna kon de Kruidenbuurt 
weer een normale buurt worden. Vooral 
door de inspanning van bewoners en 
allerlei betrokken instanties begon men hier 
voor het eerst met een integrale aanpak. 
Vervolgens werd de SBK opgericht en, 
toen ik daarvoor gevraagd werd, wilde 

ik graag wijkagent in de Kruidenbuurt 
worden. De wijk trekt mij aan omdat je als 
wijkagent veel kan betekenen als schakel 
tussen alle mensen die zich voor de buurt 
inzetten. Nadat besloten was tot sloop en 
vernieuwing werd de uitdaging hier nog 
groter. Prachtig om zo’n proces helemaal 
mee te maken en daarbij ook echt iets te 
kunnen betekenen voor de wijk.

Jammer dat door de economische recessie 
het hele vernieuwingsproces nu vertraagd 
wordt, maar de uitdaging om een echt 
gedifferentieerde wijk te bouwen met 
huur– en koop woningen blijft geweldig.”

Ook nog bemoeienis met Kruidenbuurt 
zuid?

“Vanzelfsprekend! Dit jaar werden we 
daar geconfronteerd met een golf van 
auto-inbraken. Soms vijf of zes per nacht. 
Samen met het buurtpreventieteam en 
vooral coördinator Willyan Vanhees 
hebben we daar toen preventieve 
maatregelen genomen. Daardoor 
werden de buurtbewoners alerter op 
het probleem en is de inbraakgolf ook 
gestopt. De pakkans om de daders in te 
rekenen is klein maar als een hele buurt 
goed oplet laten ze het wel uit hun hoofd 
om door te gaan.

Juist om dit soort preventie mogelijk te 
maken is het erg belangrijk dat mensen de 
politie willen helpen door de ogen en oren 
open te houden in de eigen buurt. Mensen 
die ook een actieve rol willen spelen bij 
de veiligheid van hun eigen woon- en 
leefomgeving roep ik daarom op om zich 
aan te melden bij Burgernet. Als je dat 
doet wordt je via een e-mailbericht of een 
sms’je gewaarschuwd op het moment dat 
er iets aan de hand is in je omgeving.” 

Wijkagent Rob van Hout 

Aanmelden bij Burgernet kan via de website: www.burgernet.nl

Wie er voor het eerst komt kijkt verrast 
rond: wijkrestaurant het Cruydenhuisch 
in de Kruidenbuurt ziet er bijzonder 
smaakvol uit. Voor het prachtige 
interieur kregen ze zelfs de belangrijke 
DiDA designprijs.

Maar nog veel verrassender is de formule. 
Het wijkrestaurant begon eind 2008 
vanuit de gedachte dat als er zoveel in 
de wijk geïnvesteerd wordt in nieuwbouw 
er ook in mensen geïnvesteerd moet 
worden. Mensen die een afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt vinden in het 
restaurant een plek om werkervaring op 
te doen zodat ze kunnen doorstromen 

naar een reguliere betaalde baan. Zo 
bevorder je sociale cohesie en voorkom je 
sociale uitsluiting. De meeste mensen die 
er werken komen vanuit de bijstand, het 
UWV of het speciaal onderwijs. Het doel 
is om door te stromen naar een betaalde 
baan en dat lukt prima want 55 tot 60 % 
komt binnen een jaar aan de slag in een 
reguliere baan. Er werken gemiddeld 10 
tot 15 mensen in het Cruydenhuisch en er 
zijn vier vrijwilligers. 

Gezond eten, niet willen koken, geen 
zin in de afwas? Hier kun je lekker en 
betaalbaar eten en elke dag anders want 
er is geen vaste menukaart. Eten bij Robin 
Hood is daarom altijd een verrassing 

behalve de prijs: die is altijd betaalbaar. 
Naast het wijkmenu, een gezond en 
vers driegangen menu van € 6,50 is 
het luxere ‘Broeder Tuck menu’ een 
tweegangen keuzemenu met een voor- 
en hoofdgerecht voor maar € 12,50. En 
voor de zoetekauw is er een dessertkaart 
met allerlei lekkers.

Vooral senioren hebben ontdekt dat je 
hier gewoon elke dag heerlijk kunt eten. 
Voor de prijs van een magnetron maaltijd 
die je anders in je eentje eet zit je hier 
gezellig met andere mensen aan tafel.  
En: je kunt hier om 12 uur s’middags 
gewoon warm eten zodat je s’avonds niet 
de deur uit hoeft.

Altijd verrassend, 
behalve de prijs:

Wijkrestaurant 
Cruydenhuisch

Wijkrestaurant Het Cruydenhuisch • Kalmoesplein 73 • 5643 LM Eindhoven 
T: 040 212 05 00 • W: www.robinhoodeindhoven.nl

Openingstijden: Di - Vr: 12.00 - 20.00 • Za 17.00 - 21.00 u.

– advertorial –
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Fietstocht met wethouders
Het Bewonersplatform 
Stratum doet zijn naam 
graag eer aan. Het wil in ons 
mooie stadsdeel een platform 
zijn waar bewoners en 
ondernemers ambtenaren en 
politici kunnen ontmoeten. 

Dat doen de leden op verschillende ma-
nieren. Zo worden de bewonersavonden 
doorgaans druk bezocht, zijn er goede con-
tacten in Stadhuis en Stadskantoor en fi etst 
het platform regelmatig met wethouders of 
raadsleden door de verschillende buurten.
Aan gespreksstof is ook zaterdag 29 sep-
tember geen gebrek. Als de wethouders 
Monique List (VVD, economische zaken) 
en Mary Fiers (PvdA, ruimtelijke ordening) 
met de fi ets aankomen bij de Koninklijke 
rijwielhandel van de Gebr. Van Gestel, staat 
platformondersteuner Frank van den Til-
laard al klaar met een vol programma voor 
die middag. De fi etsenmakers vragen naar 
het waarom van de precariobelasting voor 
hun dakgoot. 

De bewindsvrouwen vinden het net zo 
vreemd als de leden van het platform, maar 
willen de uitspraak van de rechter afwach-
ten, op wie de broers hun hoop hebben 
gevestigd. 
Een paar honderd meter verderop vraagt 
schoenmaker Hans Bonnema aan List en 
Fiers of ze op korte termijn een minimale 
onderhoudsbeurt aan de Geldropseweg 
op touw willen zetten, in afwachting van de 
al jaren stagnerende besluitvorming over 
de verkeersstromen in dit stukje Stratum. 
Op naar de Piuslaan, waar na jaren van ge-
duld vmbo-school De Burgh een fl inke re-
novatie met ook nieuwbouw staat te wach-
ten. Bovendien komt als nieuwe buurman 
de vmbo-school Aloysius-De Roosten naar 

de Geert Grootestraat. Die grote operatie 
krijgt nu voorrang van de gemeente, waar-
door elders bespaard moet worden. Bij een 
kopje koffi e op het terras van de broodjes-
zaak aan de Boulevard Zuid komt nog even 
het voorbereidingsbesluit ter sprake dat de 
gemeente uit de hoed toverde om te voor-
komen dat er een tweede supermarkt zou 
komen aan de Sint Petrus Canisiuslaan. 
Dit zou de doodsteek kunnen zijn voor de 
herontwikkeling van het winkelcentrum 
aan de Heezerweg, waar met name Fiers 
zich sterk voor heeft gemaakt. Alles goed 
dan daar? Nou nee, het platform maakt 
zich zorgen over de verkeersafwikkeling via 
de Korianderstraat, die als deel van de As 
van Stratum toch autoarm zou worden. De 
laatste halte bij de fi etstocht is bij de Plaza 
Futura aan de Leenderweg. De herinrich-
ting van die straat is geslaagd, vinden allen. 
En buurtbewoners hopen dat er na de ver-
huizing van het fi lmhuis naar Strijp S iets 
voor Stratum overblijft. “Deze plek zit bij 
de mensen in het hart”, hoort wethouder 
List vlak voordat ze afscheid neemt.
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De bewindsvrouwen vinden het net zo 

de Geert Grootestraat. Die grote operatie 
krijgt nu voorrang van de gemeente, waar-
door elders bespaard moet worden. Bij een 
kopje koffi e op het terras van de broodjes-
zaak aan de Boulevard Zuid komt nog even 
het voorbereidingsbesluit ter sprake dat de 
gemeente uit de hoed toverde om te voor-
komen dat er een tweede supermarkt zou 
komen aan de Sint Petrus Canisiuslaan. 

Veilig verkeer in Stratum?

De gemeente zet zich in voor een veilig 
verkeer in Stratum, maar dat gaat nogal 
eens gepaard met hobbels onderweg. Zo is 
het plan voor een verbod voor auto’s om 
op de Geldropseweg linksaf de Sint Petrus 
Donderstraat in te slaan van de baan. 

Omwonenden vonden dat een slechte oplossing voor een 
niet-bestaand probleem en de raadsleden Karin Wagt en 
Frank Depla hebben bemiddeld bij wethouder Joost Helms. 
Zo zie je maar weer dat weerbare bewoners best iets kun-
nen bereiken en dat de gemeente ook voor rede vatbaar is. 
Ook in de Rochusbuurt hebben ze die ervaring. De buurt-
vereniging is blij met het veiliger maken van de kruising 
Tuinstraat-Sint Jorislaan en hoopt op een vrijliggend fi etspad 
tegen de rijrichting van de auto’s in, om leerlingen de kans 
te geven veilig Saltoschool De Hasselbraam te bereiken. De 
gemeente bekijkt nu of er geld kan worden vrijgemaakt.

Bewonersavond 
over de overlast van 

kamersplitsing
De oproep voor suggesties voor een bewonersavond heeft 
het bewonersplatform verschillende reacties opgeleverd. 
Die over verkeersproblemen zijn even terzijde gelegd, want 
daarover is vorig jaar een zinvolle avond mee gevuld.
Verkeerd fi etsgedrag van scholieren is geopperd en nog 
andere ideeën. Uiteindelijk is gekozen voor de toenemende 
splitsing van woningen en de gevolgen die dat heeft voor 
de leefbaarheid in de buurt. Het platform wil graag uw 
ervaringen, ideeën en suggesties horen. 

De bewonersavond wordt gehouden op:

maandag 18 februari 2013 
van 20.00 tot 22.00 uur in het 

Atrium van het Augustinianum 
(ingang aan de Pieter Aertsenstraat)
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Mevrouw Taphorn uit Stratum heeft 
altijd een actieve rol gespeeld in de 
ouderenzorg in Eindhoven. Zo was 
ze voorzitter van de cliëntenraad van 
verpleeghuis Dommelhoef en bestuurslid 
van De Witte Raaf, 
ouderenvervoer. 

Haar ervaring, komt 
haar goed van pas nu 
ze zelf in zorg is bij 
thuiszorgorganisatie ZuidZorg. Ze begrijpt 
wat er allemaal bij komt kijken en denkt 
graag mee. Dagelijks heeft ze één van 
de zusters van het wijkteam Stratum over 
de vloer. Marlies Franssen is haar vaste 
aanspreekpunt. 

Mevrouw Taphorn: “In de loop der jaren 
heb ik vanwege gezondheidsproblemen 
een steeds groter beroep moeten doen 
op ZuidZorg. Inmiddels heb ik elke dag 
hulp. Dat begint ’s ochtends vroeg al 
met de ‘goedemorgen service’. Via de 
beeldtelefoon – een telefoon waarmee 
je elkaar niet alleen hoort, maar ook ziet 
- informeert de zuster op de zorgcentrale 
hoe het gaat en of ik mijn medicijnen al 

heb ingenomen. Een geweldige uitvinding: 
persoonlijk contact, zonder dat de zuster 
helemaal naar mijn huis hoeft te komen. 
Tegen een uur of tien komt één van de 
zusters mij helpen bij het douchen en 
aankleden. 

De volgende komt 
om een uur of zes 
’s avonds insuline 
spuiten en de 
laatste zorg krijg 
ik rond tienen. Dan 
word ik geholpen 

bij het klaarmaken voor bed. 

Daarnaast krijg ik twee keer in de week 
huishoudelijke hulp. Ja, ik krijg zorg van 
verschillende dames, maar allemaal even 
kundig en hartelijk. Natuurlijk is er wel eens 
wat, maar met praten kom je er altijd uit. 
Al met al is mijn leven een stuk gezelliger 
geworden sinds ik zorg van ZuidZorg krijg”.

Marlies Franssen: “Ik kom graag bij mevrouw 
Taphorn. Ze heeft de afgelopen jaren al 
veel moeten inleveren, maar blijft positief. 
Onze vertrouwensband is heel sterk, we 
kunnen alles met elkaar bespreken. 

Dat is een basisvoorwaarde om goede zorg 
te kunnen leveren. Wij zijn toch te gast in 
iemands huis en dan is het belangrijk dat 
je weet wat je van elkaar mag verwachten. 

Mevrouw Taphorn is heel vooruitstrevend 
als het gaat om het gebruik van techniek 
in de zorg. Zo heeft ze een beeldtelefoon 
waarmee ze dag en nacht  contact kan 
opnemen met de zusters op de zorgcentrale. 
Ook heeft ze een thuiszorg alarm in de 
woon- en slaapkamer en aan een koord 
om haar hals. Als ze valt of bij een ander 
incident kan ze ons meteen laten oproepen. 
Ondanks haar afhankelijkheid van zorg, 
blijft ze een zelfstandige vrouw.

ZuidZorg levert hulp bij het huishouden, hulp bij de 
persoonlijke verzorging, verpleging thuis, maaltijden thuis en 
personenalarmering in Eindhoven. Het wijkteam Stratum is 

gevestigd aan de Sint Lidwinastraat 4 – 6 en dagelijks bereikbaar 
via 040 2 308 408 of info@zuidzorg.nl.

“ Ondanks haar 
afhankelijkheid van zorg, 
blijft ze een zelfstandige 

vrouw.”

 

Wederzijds:
Cliënt en 
zorgverlener 
over elkaar

Praktijk voor logopedie Dorren
www.logopediedorren.nl

adem • stem • spraak • taal • gehoor • eten drinken

Praktijk voor haptonomie en coaching 
www.boderks.nl

lichamelijke en mentale bewustwording

Praktijk voor osteopathie van Duursen
www.osteopathievanduursen

rugpijn • hoofdpijn • huilbabies • gewrichtsklachten 
bekkeninstabiliteit • sportblessures

1e W i l l a k ke r s s t r a a t  37  5614 B E E i ndhove n
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Geldropseweg 59 • 040-2113107 • www.framesandthings.nl

Frames & Things
Lijstenmaker • Gallery • Glas • Cadeaus

Cartridge Partners • Aalsterweg 138 • EINDHOVEN • T: 040-212 512 9          
E: eindhoven@cartridge-partners.com  • W: www.cartridge-partners.com          

Open:  Ma. 13.00 – 18.00 • Di- Vrij. 09.30 – 18.00 • Za. 10.00 – 17.00     
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Kijk eens in De Fontein. Een sfeervolle, spannende boetiek 
waar je eindeloos kunt rondkijken. Schitterende damesmode 
waarin je jezelf kunt zijn. Originele en opvallende accessoires, 

bijzondere kleinmeubelen en 
interieurstukken.

Leuke sieraden, 
stijlvolle cadeausuggesties !

Je vindt het allemaal bij:

Op zoek naar écht iets bijzonders?

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

Puilt je kast uit en wil je hoognodig iets kwijt? 
Wij verkopen het voor je! 

Leuk om je mooie spullen bij een ander 
een tweede kans te geven 

en zelf daarbij ook nog wat te verdienen. 

Exclusieve gedragen damesmode en accessoires 

Gabriel Metsulaan 110 • 5611 SR Eindhoven • 06 41468030
Open: wo-do-vr: 12.00 -17.30 u.

www.modeby.nl • info@modeby.nl

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 92

5611SL Eindhoven  040 211 45 90

Heezerweg 75 • 5614 HB • Eindhoven
T: 040-211 41 81 • E: info@annil.nl • W: www.annil.nl

BLOEMENBOETIEK
Annil

fijne feestdagen !

Pastoor Dijkmansstraat 44 •  5611 RB Eindhoven     
T: 040-2112450  E: dapstratum@zonnet.nl  

W:   www.dierenkliniekstratum.nl

Dierenartsen Don de Bruin & Ester Roosenboom 
Behandeling volgens afspraak: ma.-vr. 8.30 - 19.00 uur 

do. 8.30 - 17.00 uur 

U kunt bij ons ook zonder verwijzing altijd 
een afspraak maken. Of kom onder professionele 

begeleiding sporten in onze Fysiofi tness. 
www.fysiotherapievaneijk.nl

Kijk voor meer informatie op onze uitgebreide website: 
www.fysiotherapievaneijk.nl

Fysiotherapie en Manuele Therapie van Eijk
Piuslaan 93a • (naast Pleincollege De Burgh) • Tel 040 2115246

info@fysiotherapievaneijk.nl

Fysiotherapie

Manuele Therapie

Bekkentherapie

Oedeemtherapie

Dry Needling
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Servicepagina Politie:

Afdelingsbureau Eindhoven Stratum-Tongelre
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven. 
Postadres: Postbus 8010, 5601 KA, 
Eindhoven.
 
Telefoon: 0900-8844.

De wijkagenten van Stratum:
Frans van der Aa
 - Eikenburg de Roosten
 - Poelhekkelaan e.o.
 - Gennep en Genneperparken
Rob van Hout
 - Kruidenbuurt
 - Sintenbuurt
Erwin van Melis
 - Den Elzent
 - Iriswijk
 - Looiakkers 
 - Rochusbuurt
Volg @brigadierSTRMce  op Twitter 
Rob Panjoel
 - Burghplan
 - Poeijers
Volg @brigadierSTRMbp op Twitter
Piet van Schooten
 - Kerstroosplein
 - Bloemenbuurt noord
 - Bloemenbuurt zuid
Ton Sweegers
 - Tivoli
 - Gijzenrooi
 - Riel
 - Groengebied
 - Schuttersbosch
Volg @brigadierEHVtgs op Twitter
Lydie Thomassen
 - Heistraat e.o.
 - Tuindorp
 - Nieuwe Erven

Zuidzorg

Wijkteam Stratum is gevestigd aan de 
Sint Lidwinastraat 4 – 6 en dagelijks 
bereikbaar via: 
040 2 308 408 of info@zuidzorg.nl.

Huisartsen en zorg

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

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

Medisch centrum Aalsterweg
Aalsterweg 183
5644 RA Eindhoven

Wijksteunpunt Petazzie

Laurierplein 27
5643 EL Eindhoven  

•  Buurtzorg Stratum
• Lunetzorg
• Conquest
•  Maatschappelijk steunsysteem 

Begeleid Wonen (GGZe) 
W: www.bijpetazzie.nl  

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

Telefoon:  14 040

Email: gemeente@eindhoven.nl

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

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

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

Stadsdeelteam Stratum:

Afdelingshoofd:
Kees van Dommelen

Gebiedscoördinator:
Frank van den Tillaard

wijkcoördinatoren:
Inez Wagemakers (Irisbuurt)

Agnes Heck (Kerstroosplein)

Rob Woltinge (Gerardusplein, Bloemenbuurt 
Zuid, Kruidenbuurt, Nieuwe Erven, 
Puttensedreef, Riel, Burghplan)

Nicole Vernig (Sintenbuurt, Gijzenrooi, 
Schuttersbosch, Tuindorp en Schalmstraat)

Frank van den Tillaard (Eikenburg, 
Elzent Noord, Elzent Zuid, Looiakkers, 
Genneperzijde, Genneper Parken, Roosten, 
Sportpark Aalsterweg, Joriskwartier, 
Bloemenbuurt Noord (Bloemenplein), 
Rochusbuurt)

Mieke van de Donk (Tivoli).

Milieustraten

Gabriël Metsulaan 1
(ingang Kanaaldijk-Z)
Di – Vrij  13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Lodewijkstraat 9
Ma/Wo/Vrij 13.00 - 19.00 uur
Di/Do  13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Bibliotheek Stratum
Roostenlaan 106  
5644 GH Eindhoven

T: 040  -  211 73 83
E:  stratum@bibliotheekeindhoven.nl 

Openingstijden:
ma t/m vr 14.00 - 17.30 uur
zaterdag  11.00 - 16.00 uur

Onderhoudsklachten 
woningcorporaties:

Woonbedrijf Klantenservice 
W: www.woonbedrijf.com 
T: 040  243 43 43 
Domein onderhoudservice
W: www.domein - wonen.nl 
T: 040 29 68 240 
Wooninc. reparatie en onderhoud
E: service@wooninc.nl
T: 040 265 44 00
Trudo Klachtencentrale 
W: www.trudo.nl  T: 040 235 98 00

Uitgave: Stichting De Stratummer
Redactie: 

T: (040) 211 32 89
stratummer@onsneteindhoven.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.


