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Instituut Valeriana

Van de redactie
Het eerste nummer van de Stratummer
in 2013 is natuurlijk het lentenummer.
Het verschijnt dan ook iets later dan
gepland, net als de lente zelf.

Bloemenprints, felle kleuren,
pastels en fluor.
Een explosie van kleuren in het
voorjaar en zomer van 2013.
Nieuw in de collectie is Angels
‘n perfecte broek in allerlei
zomerkleuren!

Schoonheidssalon voor bionome huidverzorging,
rust en ontspanning.
gezichtsbehandelingen

Kom gezellig langs en
laat u inspireren.

ting tot 1 juli:
Voor jaar skor
g
behandelin
10% op uw

Heezerweg 280 • 5643 KL Eindhoven
www.lamode-eindhoven.nl
volg ons op facebook!

massages
pedicure en manicure

Mariëtta Beltman | www.instituutvaleriana.nl
Hasselven 1 | 5645 KP Eindhoven | tel: 040-8427447

Dè pennenpecialist
van Eindhoven

Ook voor
onderhoud en
reparaties

Opdat u dit nummer toch in een lekker
lente-zonnetje lezen kunt!
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Stratum actueel
Stratum in verandering
Lentebollekes
De karakteristieke Gerarduskerk is, na
88 jaar, niet langer als kerk in gebruik.

Zeker honderd bewoners uit de omgeving
van het Gerardusplein denken nu gezamenlijk na over een nieuwe bestemming. We
maakten een portret van de initiatiefnemers,
bewonersvereniging Gerarduspleinplus.
Wie vroeger op zondag in de Gerarduskerk
de mis bijwoonde ging daarna –vaak– naar
café Casino. Nel de Turck was bijna 30
jaar uitbaatster en blikt in dit nummer terug
op een mooie tijd.
Pal voor café Casino komt binnenkort de
HOV lijn, meer daarover op pagina acht.
Nog meer verandering: Stratummers
krijgen, bij voldoende belangstelling,
binnenkort de razendsnelle glasvezel. Lees
daarover alles op pagina zestien.
Veel leesplezier!

Onafhankelijk
en vertrouwd:

Dynamisch, jong, energiek
en... Stratums !

De Stratumse cartoonist
PET (Peter Nagelkerke)
liet zich inspireren door
de cover van ons vorige
nummer.
Peter bedankt !

– advertorial –

Ekelhoff
hoortoestellen
en optiek

• Makelaardij
• Hypotheken
• Verzekeringen

Mensen met problemen bij het zien of
met het gehoor kunnen in Stratum al
sinds 2003 terecht bij Raymond Ekelhoff
en zijn team van enthousiaste en gediplomeerde medewerkers.

www.denismakelaardij.nl
Winkelstraat 16 • 5644 EK Eindhoven
T 040 2115152 • E info@denismakelaardij.nl

Van een goed matras profiteer je
overdag nog het meest

Damesschoenen: Gabor, Footnotes
Kinderschoenen: o.a Twins en
Track style, Gattino, Converse

De combinatie van hoortoestellen en optiek
is een bewuste keuze omdat klanten vaak
behoefte hebben aan beide soorten hulpmiddelen. En natuurlijk is de meest optimale
oplossing daarbij altijd een maatoplossing.
Ekelhoff hoortoestellen en optiek onder-

scheidt zich van grote landelijke
winkelketens doordat men geen
commerciële druk kent om zoveel
mogelijk winst te maken.
Integendeel: Ekelhoff kiest bewust voor kleinschaligheid zodat de service en de aandacht altijd persoonlijk blijven. Zeker al wat
oudere mensen moeten er zonder meer vanuit kunnen gaan dat men wel met de beste
maar niet met een onnodige dure oplossing
geholpen wordt.
Uiteraard staat men de klant ook
terzijde bij het aanvragen van een
vergoeding via de zorgverzekering. Indien gewenst kan men er
bij Ekelhoff bovendien voor kiezen
zelf iets meer uit te geven voor een

Schoenen in verschillende wijdtes
Vakkundige meetapparatuur
Goed advies
Redelijke prijzen

DONDERS SCHOENEN

Het betere advies krijg je bij Schellen

Winkelstraat 15 5644 EK Eindhoven Tel: 2113137

Aalsterweg 64 • Eindhoven • 040 - 2441344 • www.schellenslaapcomfort.nl
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perfect op maat gekozen oplossing.
Zo biedt Ekelhoff een volledig vrije
keuze en wordt voorkomen dat men
bij voorbaat vast zit aan een door de verzekeraar bepaalde standaardoplossing.
Extra mogelijkheden worden ook geboden
bij de optiek: daar worden de multifocale glazen desgewenst individueel op maat
aangemeten dankzij speciale apparatuur
die maar bij weinig opticiens voorhanden is.
In de ruime en prettig
ingerichte winkel vlak bij
de Sint Joriskerk kunt u
zich onder het genot van
een kopje koffie in alle
rust laten adviseren.

Pastoor Harkxplein 2 • 5611 HX Eindhoven • T: 040-2111546 • E: info@ekelhoff.nl • W: www.ekelhoff.nl
Openingstijden: Dinsdag – vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 u. • Zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 u. • Maandags gesloten.
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Het oudste café van Stratum
Fred: “De kroeg ging
elke dag om zeven uur
al open, dan had ons
moeder alles geveegd
en stond de koffie klaar.
De Aalsterweg was
de enige doorgaande
weg vanuit België en er
kwam veel volk langs
die wel een kop koffie
wilden.”
Nel: “Aan de overkant
van de straat zat toen het metaalbedrijf de
MCB. Die hadden geen kantine dus als ze
koffie wilden hebben stak ons Moeder de
straat over met een dienblad. En ook als
daar ‘s avonds vergaderd moest worden
kwam de koffie en de fris uit Casino.”

Het oudste café van Stratum (en één
van de oudste van Eindhoven) is café
Casino aan de Aalsterweg. Het staat
er al 105 jaar praktisch onveranderd.
Op het bord boven de deur staat de
naam van Nel de Turck, die 40 jaar
geleden dit café van haar ouders heeft
overgenomen en bijna dertig jaar
lang achter de tap gestaan heeft. De
Stratummer sprak met Nel de Turck en
broer Fred schoof daarbij aan.
“Ik was twee jaar toen onze ouders op 1
augustus 1948 het café overnamen van
Nol van Baalen. Dat was vlak na de oorlog en alles was nog op de bon. Wij
zijn in het café opgegroeid. Mijn vader
werkte toen nog gewoon bij Philips,
want eigenlijk was het ons moeder die
een kroeg wilde, omdat haar moeder
ook altijd een café had gehad. Het
café was in die tijd van binnen anders
ingedeeld. Waar nu het biljart staat
was in die tijd de huiskamer dus er
liep toen een scheiding door
de ruimte, de bar was korter
dan nu. De afscheiding met de
woonkamer bestond uit houten
harmonicadeuren. Die gingen
in het weekeinde open zodat
de klanten op onze divan konden plaats nemen. Wij zaten
met het gezin achter in de keuken.”
Fred: “Ik kan me nog kan herinneren dat er houten vloeren lagen die
pas in 1956 door een tegelvloer
vervangen zijn, wat het er binnen niet warmer op maakte. Met de deuren en ramen
op het noordoosten stookten we ieder jaar
een grote potkachel kapot.”
Nel: “Mensen konden er terecht voor een

pilsje van twee dubbeltjes of borreltje van een
kwartje. Mensen uit de
buurt natuurlijk, maar ook
uit Aalst of Geldrop. Vaak
mensen die van hun werk
kwamen en dan langs het
café fietsten.
Op de foto uit die tijd kun je nog het verhoogde terras zien aan de kant van de Aalsterweg lag. Behoorlijk gevaarlijk. Er was
nog geen goede straatverlichting dus kon je
in het donker over de rand vallen.
Vlak na de oorlog was
glas nog een schaars
product. Ook de melkboer verkocht in zijn melk
nog los aan de deur. Omdat flessen schaars waren
werd de drank aangeleverd in grote mandflessen
van 25 liter die wij overschonken in onze eigen
voorraad drankflessen.
Flessen met oude jenever,
jonge jenever, citroenjenever, vieux en wat ons vader
zelf maakte: pupke. En dat
moest allemaal voorzichtig
gebeuren want je kon niet
aan nieuwe flessen komen,
als er eentje kapot viel
was het huis te klein. Zondagmorgen na de hoogmis was toen de drukste
moment van de week. Tot zo’n uur of twee
’s middags, want dan kwamen de kinderen
of kleinkinderen vader of opa uit de kroeg
halen omdat thuis de soep klaar stond. Diezelfde kinderen kwamen later, nadat ik de
zaak had overgenomen, weer bij mij als
klant binnen.”
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Fred: “De kroeg had in die tijd
een echte buurtfunctie en de
klandizie verplichtte ons natuurlijk om zelf ook weer in
de buurt inkopen te doen. Er
waren verschillende kruideniers in de omgeving die in
ons café kwamen. Daarom
moesten wij de ene week hier
boodschappen doen en de andere week
weer daar. Ooit tot in Woensel toe.”
Nel: “Ik heb er net als mijn vader gelukkig
altijd een goeie boterham aan verdiend.
Wel veel uren maken en dat zeven dagen
in de week. Als ik om tien uur ‘s morgens
open ging hadden wij twee of drie ‘kat’ tafels. Tafels waar het kaartspelletje katten
aan gespeeld werd. Dat waren de gepensioneerden uit de buurt die daar elke dag tot
een uur of twee bleven zitten kaarten. Dan
was het even wat rustiger en daarna kwamen de mensen met uit de ploegendiensten
die vroeg waren afgewerkt. En altijd veel
mensen van de MCB, werkvolk en chauffeurs maar ook de kantoormensen. In de
tijd van mijn vader bleef de kroeg open tot
twaalf uur en later één uur. In mijn tijd was
de sluitingstijd al twee uur en dus we maakten nogal wat uren.
Maar ik heb het 28 jaar volgehouden en
dat doe je niet als je er geen plezier in
hebt. Het is een ontzettende leuke tijd geweest en dat hoor ik ook nog steeds van de
klanten die al die jaren bij mij kwamen: wat
was het toch gezellig. Ik vind wel dat de tijden zijn veranderd en ook het publiek heeft
nu een ander soort instelling. Men zoekt
een ander soort gezelligheid, mensen komen nu vaak alleen of zitten met twee of
vier man bij elkaar. Maar in mijn tijd was
het altijd één grote groep die van alles met
elkaar deed. Bijvoorbeeld altijd sinterklaas,
en dan niet alleen voor de kinderen zoals
ook nu nog wel maar wij deden het vooral
ook voor de groten. Met meestal Peer van

natuurlijk altijd bijspringen. Ieder jaar
kwam dan weer hetzelfde publiek vier
dagen lang van 12 uur tot ‘s nachts toe.
Die zag je eigenlijk alleen met carnaval want de rest van het jaar kwamen
ze hooguit een of twee keer binnen.
Vaak waren dat kinderen van mensen
die al bij ons vader kwamen en hun
kinderen kwamen elk jaar weer met
kindercarnaval op maandag.”

Mol als sinterklaas
want die kende iedereen en kon een
hele hoop kwijt op
zo’n avond. Wij
hebben de opkomst
van de studentenhuizen hier helemaal meegemaakt.
Op maandag was
altijd een heel rustige dag. Op een
keer was het zo rustig
en koud dat ik voor de
kachel in slaap gevallen ben. Toen kwam er
een student binnen en die zei: ‘oh mar da
ga nie’. In zijn studentenhuis hadden ze ‘s
maandags verplicht corvee en vanaf toen
was het ook verplicht na corvee naar Nel te
gaan, want anders zou ze in slaap vallen.
En ook de Tuna-studenten van hier tegenover zijn altijd naar Casino gekomen als ze
hadden gerepeteerd bij Jan Denis. Als er
weer eens zo’n Tunafestival is in de stad is
kom ik altijd oud studenten tegen die mij
nog van vroeger kennen. Later kwamen ook
de zwemmers van Najade erbij, de zwem–
en waterpoloclub in de Tongelreep. Die
hadden het zwembad altijd pas later op de
avond en dan was de bar daar dicht. Dus
gingen ze altijd naar Casino. Ik ben vorig

Start eener Wielerkoers op d’n Dijk
(de oude naam van de Aalsterweg)

jaar ter gelegenheid van het jubileum nog
heel officieel benoemd tot erelid van Najade!”
Fred: “Onze vader was al begonnen met
muziek in de kroeg. Een platenwisselaar in
de keuken waar tien 78-toeren platen tegelijk op konden. Een snoertje langs het
plafond naar het luidsprekerboxje bovenop de bar. Tante Leen en Johnny
Jordaan, Limburgse liedjes, Sjef Raaymakers en zondags ‘Langs de lijn’
erop voor de voetbaluitslagen.”
Nel: “En in mijn tijd werd er ook heel
veel gezongen door de mensen zelf:
‘Dromenland’ zesstemmig, mensen
konden toen ook allemaal gewoon goed
zingen.”
Fred: “En dan de carnaval, dan moest ik

Nel: ”Songfestival hebben we ook jarenlang gedaan. Op zondag. Ruud
van der Heiden op orgel en zijn zoon op
drum. Moest je je eigen opgeven en een
liedje zingen. Prijs was een taart, een zelfgemaakte lauwerkrans met snoep er aan,
of een levensmiddelenmand. Echt geen
gekke prijzen of zo maar altijd de hele
kroeg vol. Zo gezellig! In 2002 ben ik er
dan mee opgehouden na
28 jaar. Ik heb er eerst twee
jaar over nagedacht en toen
hoorde dat Jan Peeters, die jarenlang café Bommel aan de
Kleine Berg heeft gehad, weer
een café zocht. Jan kwam als
student al bij mijn vader hier in
Casino. En dus heb ik het aan
Jan overgedaan en samen met
Chantal doet hij het nu alweer tien jaar.
De kroeg ziet er nog helemaal hetzelfde uit, maar zij doen het natuurlijk wel weer op hun eigen manier.”

Wijkagent Frans van der Aa
kinderen van een jaar of dertien met een
fles whisky en fles cola nog net op tijd.

Hij is de enige politieagent die in diensttijd bij Café Casino naar binnen gaat.
Want Frans van der Aa is de wijkagent
van de buurt.

De
laatste
tijd
hebben
diverse
woninginbraken zijn tijd en aandacht
opgeëist. Wijken als Genneperzijde en de
Roosten met hun veelal ruime vrijstaande
woningen zijn bij het professionele
dievengilde behoorlijk in trek. Vaak
gaat het om inbraak via een raam op de
bovenverdieping.

Naast Genneperzijde omvat die wijk
ook Eikenburg de Roosten en heel Genneper Parken. De bevolking in zijn wijk
is vaak al wat ouder waardoor typische
vergrijzingsproblemen als vereenzaming
en zorgmijding relatief veel voorkomen.
De
wijk
heeft
een
bijzondere
samenstelling naast de 3000 woningen
vind je er bijvoorbeeld Pleincollege Sint
Joris. Frans schuift daar, als het nodig is,
aan bij het zorgadviesteam voor leerlingen
met bijzondere problemen. Sinds kort is
zijn werkgebied nog extra bevolkt met de
1500 studenten van de Sporthogeschool.
Verder vallen ook het verpleeghuis
Wissehaege en het seniorencomplex
Kortonjo in zijn gebied en is Frans het
eerste aanspreekpunt voor Hotel Van der
Valk wanneer daar verdachte figuren of
afspraken gesignaleerd worden. De vele
sportevenementen in Genneper Parken,

van EK’s tot trimlopen, vormen een ander
deel van zijn werk. Bij zulke evenementen
worden
veel
verkeersregelaars
ingeschakeld die onder politietoezicht
hun werk moeten kunnen doen.
Ook als er geen evenementen zijn is Frans
vaak in het weekeinde in Genneper parken te vinden. Zo’n groot gebied met
weinig bevolking trekt ‘s nachts en in het
weekeinde vaak ongewenste bezoekers
die vernielingen aanrichten.
Zo betrapte hij op een vrijdagavond

Verder telt zijn wijk meer dan gemiddeld auto-inbraken en fietsdiefstallen. Dat
is verklaarbaar door de grote parkeerplaatsen bij de sportcomplexen en de
vele fietsen bij het zwembad en de sporthogeschool. Veel fietsdiefstallen of autoinbraken worden er niet opgelost, maar
melding of aangifte heeft altijd zin omdat
de politie alleen op basis daarvan preventief kan optreden.
Aangifte is trouwens simpel digitaal te
doen via internet. Wil je toch naar het
bureau dan maak je vooraf een telefonische afspraak, zodat je meteen geholpen
wordt.

Volg Frans van der Aa via Twitter: @brigadierSTRMaa
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De Vliegende
Stratummer
Er zijn vast niet veel Stratummers met net
zo’n bijzondere hobby als Ronald Otter.
In het dagelijks leven is hij is docent
aardrijkskunde aan het Pleincollege
Sint Joris. Maar in zijn vrije tijd gaat
hij graag met zijn camera’s en lenzen
de lucht in. Gesprek met een Stratumse
luchtfotograaf.

Interview

lucht. Het kost me geld
om luchtfoto’s te kunnen maken dus is het
wel zo mooi als het
iets oplevert. Ik heb
intussen nu zo’n 75
vluchten gemaakt en
die waren meestal in
opdracht.

Foto: Tinus Compere

n

Hoe begint iemand met een hobby
luchtfotografie?
Helemaal per ongeluk. Via mijn vrouw leerde ik iemand kennen die een vliegbrevet
had en over een vliegtuigje beschikte. Omdat ik heel graag vlieg was een afspraak
snel gemaakt en kon ik een keer mee. Zo
maakte ik mijn eerste serie foto’s in 2007
en ontdekte ik dat ik dat ontzettend leuk

uit het raam
kon hangen
en kon mee
bewegen
met het onderwerp. Nu
vlieg ik mee
met een wat
kleiner toestel.
Daarbij komt het er op aan dat je als fotograaf en piloot goed op elkaar ingespeeld
bent. Het is vooral een kwestie van goed
aanvliegen, liefst zon in de rug, en dan op
het juiste moment inzoomen.

De komende jaren staan in Tivoli in het
teken van onderhoud. Woningcorporatie Woonbedrijf geeft de woningen in
de wijk een frisse herstart waar ze weer
tientallen jaren mee vooruit kunnen.
Het groot onderhoud begon eind vorig jaar
en duurt nog tot 2017. In verschillende fasen
wil Woonbedrijf zo zorgen dat bewoners
nog lang prettig in hun huis kunnen blijven
wonen.

Ik heb dan ook altijd twee camera’s bij me
zodat ik geen lenzen hoef te verwisselen.
Van te voren moet je je goed voorbereiden,
een draaiboekje maken en precies bedenken hoe je wilt aanvliegen. Daarvoor maak
Voor hij het hoger opzocht bewees Ronald Otter
zich onder meer als natuurfotograaf

Leeuwenstraat (met melkboer), in vroeger tijden
Woonbedrijf voert het groot onderhoud uit
in vijf fases. In vier fases gaat het om onderhoud, in één fase om sloop en nieuwbouw.

Fotograferen deed u al langer?
Mijn eerste echte camera kocht ik al bijna
dertig jaar geleden. Fotograferen was altijd
al een hobby van me. Maar de combinatie
van vliegen en fotograferen is natuurlijk helemaal geweldig.
Het Bonifaciuspark tijdens de renovatie.
(zie vorige nummer van De Stratummer)

Tracé van de nieuwe HOV lijn (zie pag. 8)

vond om te doen. Maar het wordt natuurlijk een dure hobby als je steeds speciaal
een vliegtuigje moet huren met een piloot.
Gelukkig kwam ik daarna in contact met
een gepensioneerde tandarts die als hobby
vliegen had. Hij vond het leuk mij mee te
nemen. Zo kon hij mooi zijn verplichte vlieguren maken.

ik van tevoren een paar gedetailleerde uitdraaien met Google Earth. Die satellietfoto’s zijn echter wel altijd al een paar jaar
oud. Soms is de situatie intussen al weer ingrijpend veranderd. Maar doordat je vaak
in de lucht bent leer je je eigen omgeving
wel kennen en kun je je op basis van ervaring toch goed oriënteren.
Gerarduskerk (zie pag. 10)
Wat is de kunst van luchtfotografie?
Je moet je werk doen in een ruimte die altijd
beperkt is. Aanvankelijk vloog ik met een
Cessna waar ik met mijn camera gewoon

U wilt de lezers van De Stratummer van uw
foto’s mee laten genieten?
Ik heb aangeboden om uit mijn ruime collectie van luchtfoto’s af en toe een bijpassende opname beschikbaar te stellen aan
De Stratummer. Ik ben zelf een Stratummer
en vanzelfsprekend maak ik extra vaak opnamen van het stadsdeel waar ik zelf woon
en werk. Dus als het bij een bepaald artikel
goed uitkomt mag de Stratummer mij altijd
vragen of ik nog iets in het archief heb wat
er bij past.

De uitstraling van de wijk is daarbij belangrijk. Neem het Arnaudinaplein, het hart van
Tivoli. Het is er groen en nodigt uit tot ontmoeting. Dat wil Woonbedrijf waarborgen
en daarom krijgen de woningen daar aanpassingen en vernieuwingen die ze 45 jaar
up to date houden. Andere woningen die
een onderhoudsbeurt krijgen, hebben ieder
een eigen toekomstperspectief. Ze blijven
er 15 of 30 jaar mee in goede staat. Het
uitgangspunt van dit perspectief was vooral
de plek in de wijk van de woningen. Na
deze periodes gaat Woonbedrijf opnieuw
bekijken wat de beste oplossing is voor
deze woningen.
De eerste fase van het onderhoud startte
dus eind vorig jaar. 154 woningen in de

Leeuwenstraat nu
Poemastraat, Tijgerstraat, Luipaardstraat en
Panterstraat krijgen een facelift. Woonbedrijf laat de daken nakijken, mechanische
ventilatie aanbrengen in de badkamers, de
zolders isoleren en waar nodig de keukens
vervangen. Bewoners kunnen daarnaast –
tegen een huurverhoging – kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie of het herbetegelen van de badkamer, de keuken en het
toilet. Maatwerk per woning, om huurders
weer zo prettig mogelijk te laten wonen.

Klankbordgroep

Woonbedrijf vindt de wensen van klanten
belangrijk. Iedere fase van het onderhoud
krijgt daarom een klankbordgroep. Bewoners bespreken samen met Woonbedrijf wat
ze graag willen en wat binnen de mogelijkheden van de verhuurder kan en wat niet. De
bomen reiken niet tot aan de hemel, maar
door de gesprekken halen beide partijen samen het maximale uit het groot onderhoud.

Foto: Ronald Otter

Met de foto’s die ik daarna maakte ben ik
een keer naar de krant gestapt om te vragen of het iets voor hen was. En ik ben ook
makelaars gaan benaderen. Soms volg ik
voor een opdrachtgever gedurende langere tijd een speciaal bouwproject vanuit de

Woonbedrijf helpt Tivoli
decennia vooruit

Hartelijk dank alvast. Van dat aanbod maken
we natuurlijk graag gebruik !
Veranderingen in Stratum vallen vanuit de lucht extra goed op.
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Sloop

Naast groot onderhoud staat de komende
periode ook de sloop van een aantal woningen op de kalender. De driehoek tussen
de Neushoornstraat en de Tijgerstraat, met
de woningen die daarbij horen, is volgens
Woonbedrijf een uitdaging. De corporatie
heeft er een stuk grond aangekocht en onderzoekt momenteel wat de beste aanvulling
is op het bestaande woningbestand in Tivoli.
Ook weer om de wijk en woningzoekenden
zo goed mogelijk te bedienen. Woonbedrijf
gaat een sociaal plan opstellen voor bewoners van de huizen die binnenkort worden
gesloopt. Om voor iedereen een passende
oplossing te vinden.
De totale opgave is een grote, maar het
resultaat zorgt straks voor een Tivoli dat
ook in de toekomst hetzelfde karakter
behoudt als vroeger, met woningen die
er weer decennia tegen kunnen.

Aanleg HOV-lijn over de Aalsterweg start aan het einde van dit jaar
Eindhoven wil het gebruik van de auto
terugdringen en dat van openbaar
vervoer en de fiets stimuleren om de
leefbaarheid in de stad te verbeteren.
Daarom komt er een netwerk met
snelle buslijnen en wordt het fietsen
aantrekkelijker gemaakt door wegen en
oversteekplaatsen anders in te richten.
De gemeenteraad heeft een visie goedgekeurd
waarmee tot Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV) met het bijbehorende netwerk werd
besloten. De tweede HOV-lijn loopt straks
van Nuenen via de onderwijsboulevard aan
de Sterrenlaan en Winkelcentrum Woensel,
busstation Neckerspoel langs de Aalsterweg,
tussen hotel Van der Valk en de snelweg naar,
uiteindelijk, de Hightech Campus. Later kan
de lijn verder doorgetrokken worden, onder
meer naar Woensel-Noord, Son en Breugel
en Waalre/Valkenswaard.

Dat is voor de nieuwe trajecten nog niet zeker,
alleen dat het wel een ‘hoogwaardige bus’
moet worden. Er zal in ieder geval geen tram
gaan rijden want die is te duur, minder flexibel
en moeilijk te combineren met bestaande
busverbindingen. Zo’n HOV-project is een
jarenlang proces waarin steeds van alles kan
veranderen. De eerste stap is het maken van
een schetsontwerp dat uitgebreid besproken
wordt met een klankbordgroep. Als iedereen
het min of meer met elkaar eens is moet het
gemeentebestuur het vervolgens goedkeuren
en daarna kunnen de details worden
uitgewerkt.

Afsluiting Antoon Coolenlaan
In de maand september van dit jaar
wordt begonnen met de herinrichting
van het deel Antoon Coolenlaan vanaf
de brug over de Tongelreep tot de kruising met de Aalsterweg.
In dit deel wordt tevens een rotonde aangelegd op de kruising met de Willem Elschotlaan. Deze zal de oversteek naar Genneper
Parken voor het langzaam verkeer verbeteren. Deze werkzaamheden betekenen dat
de gehele Antoon Coolenlaan vanaf september tot en met december van dit jaar
wordt afgesloten voor het gemotoriseerd

verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel
gebruik maken van dit deel. Zodra er wegvakken gereed zijn, worden deze al eerder
vrijgegeven voor het verkeer.
Vervolgens zal vanaf maart 2014 gewerkt
gaan worden aan het deel Aalsterweg vanaf de Coolenlaan tot de Ring. Tot de zomervakantie 2014 wordt in fasen gewerkt tussen
de Kortonjolaan en de Coolenlaan. Dit heeft
geen consequentie voor de bereikbaarheid.
Uiteraard zal er wel overlast zijn. In de zomervakantie zal de Aalsterweg tussen de
Ring en de Coolenlaan worden afgesloten
voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer.
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uitvoering kan na een Europese aanbesteding
in gang gezet worden. Die aanbesteding
bepaalt welke aannemer het werk kan gaan
uitvoeren.

Kosten

De kosten voor het hele HOV project zijn
geraamd op 90 miljoen euro. 12,5 miljoen
voor het deel in Nuenen, 77,5 miljoen voor het
Eindhovense deel. Grootste kostenposten zijn
de benodigde tunnels en viaducten,
zoals het nieuwe viaduct over de
Kennedylaan en de ongelijkvloerse
kruising van de Montgomerylaan met
de Ring. Het Rijk draagt 38 miljoen
euro bij en de Provincie tien miljoen.
Het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE) brengt 21 miljoen in.
De zomervakantie is de rustigste periode in het jaar, waardoor de overlast
het minst is. Fietsers en voetgangers
kunnen wel gebruik maken van dit
deel. Voor het gemotoriseerd verkeer
komen omleidingroutes waarbij de bereikbaarheid van de bewoners in de
wijken wordt meegenomen. Als de scholen weer beginnen zijn de werkzaamheden
afgerond. Bij alle afsluitingen zullen omleidingroutes worden aangegeven. De gemeente is nu de details van de werkzaamheden aan het uitwerken. In augustus 2013
zal er een grote informatieavond worden
georganiseerd door de gemeente om iedereen daarover te informeren.

Vanaf de Antoon Coolenlaan tot Hotel
Eindhoven wordt een busbaan (2x1
rijstroken) gesitueerd aan de westkant
van de Aalsterweg. Vanaf de Ring gaat
de HOV via de Aalsterweg tot Hotel
Eindhoven.

Vanaf de Ring tot aan de Antoon
Coolenlaan zal de busbaan naar een
‘middenligging’ gaan met vanaf de
Kortonjolaan een enkele bus-wisselstrook
tussen het autoverkeer.
Op de kruising met de Gerarduslaan
en ter hoogte van de Felix Timmermanslaan wordt het oversteken voor fietsers
en voergangers verbeterd.

Alle informatie en tekeningen
vindt u op: www.hov2.nl
Voor de gemeente Eindhoven is de rekening 16
miljoen en de gemeente Nuenen betaalt drie
miljoen. De resterende twee miljoen komen
uit het zogenaamde financieringsschap, een
aparte regeling van de negen gemeenten
die aan Eindhoven grenzen. Op dit moment
wordt gewerkt aan het traject SterrenlaanChurchilllaan wat deze

h

Dat levert dan een definitief ontwerp op dat ook
weer besproken wordt met de klankbordgroep
en overige belanghebbenden. Zodra ook dit
definitieve ontwerp bestuurlijk is goedgekeurd
kan het plan technisch worden uitgewerkt. De

Het pand ‘Eikenoord’, Aalsterweg 310,
staat precies op het nieuwe HOV traject.
Het plan is de HOV lijn achter het pand
langs te laten lopen. Maar dat heeft
alleen zin als er koper voor het pand
gevonden wordt die bereid is het pand
in de toekomst te blijven onderhouden.

Foto: Marc Dubac

Als straks het complete
HOV-netwerk klaar is zullen er snelle
verbindingen lopen van Nuenen en Geldrop,
via Aalst/Waalre naar Valkenswaard en vice
versa. De eerste HOV-lijn, die het centrum van
Eindhoven met Veldhoven en met Eindhoven
Airport verbindt, werd enkele jaren geleden
in gebruik genomen. Op dit traject rijdt
momenteel de futuristische Phileas.

Vanaf Hotel Eindhoven loopt het tracé
parallel aan de snelweg om vervolgens
over de Professor Holstlaan af te buigen
naar de hoofdingang van de High Tech
Campus.

zomer klaar moet zijn. Het definitief ontwerp
voor het traject Winkelcentrum Woensel naar
Fellenoord wordt voor de zomer vastgesteld.
Voor het traject in Stratum, het stuk over
de Aalsterweg tot het Van der Valk hotel
Eindhoven, is het definitief ontwerp nu klaar.
De werkzaamheden aan de Aalsterweg van de

Bomen
De Aalsterweg is een
historische weg tussen het
centrum van Eindhoven
en Aalst. Het is een weg
met opvallende bomen
waar voorzichtig mee moet
worden omgegaan.

Het is onvermijdelijk dat er
bomen moeten worden gekapt
maar de meest waardevolle
bomen blijven gespaard en wat er gekapt
moet worden verkeerd nu al grotendeels
in (zeer) slechte staat.
Uiteraard worden de gekapte bomen
gecompenseerd. De herplant zal bestaan
uit forse bomen van zes tot acht meter
hoog.

Op 7 februari heeft de gemeente Eindhoven
samen
met
de
buurtverenigingen
Gerardusplus
en
Bloemenbuurt-Zuid
een
drukbezochte
informatieavond
georganiseerd over de te kappen bomen.
Er werd een toelichting gegeven op het
ontwerp en specifiek op de te kappen
bomen en de herplant. Per deeltraject
is beargumenteerd aangegeven welke
bomen als gevolg van de aanleg van
HOV2 moeten worden gekapt en wat de
gemeente gaat doen om het mooie groene
karakter van de Aalsterweg te behouden.
De bewoners hadden vooral vragen over
de huidige conditie van de eiken tussen
de Kortonjolaan en de Coolenlaan. De
gemeente wil deze bomen vervangen
omdat ze een lage levensverwachting
hebben (nog circa 5 tot 15 jaar). Na
de realisatie van HOV2 zullen deze
9

Waar de HOV kruist met de Ring zou
een tunnel onder de rondweg de beste
oplossing zijn maar voor op– en afritten
naar de rondweg zelf is geen ruimte
zonder een flink aantal woningen te
moeten slopen.
Dat kost meer geld dan er op dit moment
beschikbaar is en daarom is tot nu toe
nog gewacht met een ontwerp voor zo’n
ongelijkvloerse kruising.
Ring tot en met de Antoon Coolenlaan kunnen
in de herfst van dit jaar beginnen waarna het
traject ongeveer een jaar later zal worden
opgeleverd. Het is nog niet duidelijk wanneer
het deel van de Antoon Coolenlaan tot het
hotel wordt uitgevoerd. Daarvoor moet
eerst overeenstemming worden bereikt
over het verwerven van eigendommen.

bomen er nog slechter aan toe zijn.
Om de bewoners tegemoet te komen
is de conditie van de eiken tussen de
Kortonjolaan en de Antoon Coolenlaan
en de vier kastanjebomen nabij het Indoor
Sportcentrum nader onderzocht. De
onderzoekers verwachten dat de bomen
de werkzaamheden niet blijvend zullen
overleven en adviseren ze te kappen,
zoals de gemeente had gepland.
De gemeente wil het monumentale pand
Eikenoord verkopen. Vanwege de status
van gemeentelijk monument en de ligging
tussen de Aalsterweg en HOV zijn de
gebruiksmogelijkheden echter beperkt.
Als het niet verkocht wordt, wacht mogelijk
sloop en komt er extra ruimte voor de
HOV, waardoor enkele bomen nabij het
pand kunnen blijven staan. De kastanjes
zullen ongeacht het handhaven of slopen
van Eikenoord moeten worden gekapt.

Gerardusbuurt

De Buurtvereniging

Gerarduspleinplus is de

aan huis bezorgd wordt.
Dat koppelen we altijd
aan een gebeurtenis of activiteit zodat de
mensen zodra ze de gele nieuwsbrief in
de bus krijgen ook weten dat er iets staat
te gebeuren. Ondertussen hebben we ook
een facebookpagina en twitteren we over
het buurtgebeuren”

bewonersorganisatie van de Gerardusbuurt en bestaat nu meer dan tien
jaar. De stichting Plus ontstond, zoals
wel vaker, uit een initiatief om een
buurtpreventieteam op te richten.
De Stratummer ging praten met
twee leden van het eerste uur: Wim
Raaymakers en Anja Yska.
Wim: “Eigenlijk was het liefde voor deze
mooie woonwijk met haar prachtige bomen
en leuke huizen die helaas wel vol lag met
hondenstront en zwerfvuil. Ook was er
behoorlijk overlast van hangjongeren op het
Gerardusplein. Dus zijn we simpel begonnen
door in drie straten briefjes in de bus te
stoppen”.

Wim Raaymakers en Anja Yska
kantjes naar 700 adressen met vragen over
wat mensen bezig hield of waar ze last van
hadden.”

Anja: “Kortom een diepgaand buurtonderzoek. We hebben de wijk verdeeld onder
een aantal mensen en zijn toen die formulieren allemaal persoonlijk af gaan geven en
Anja: “Ik had al een tijd lang het
beloofden ze later ook
gevoel dat ik hier iets miste. Ik
weer persoonlijk te kohad daarvoor in de Kruidenbuurt
men ophalen. Zo kwagewoond waar een heel leuke
men we aan een resbetrokkenheid is en waar allerlei
pons van wel zeventig
dingen gebeuren, waar feestjes
procent. En toen moesten
georganiseerd worden en dat
we die enorme stapel dus
miste ik hier wel. En verder zat
Winterbuurtborrel
allemaal met de hand
het mij dwars dat we ooit met een
doorwerken.
groep kinderen het hondenpoep
probleem hadden aangekaart
Wim ”Uiteindelijk zijn
bij de gemeente. Die beloofde
we met veertig mensen
vervolgens van alles, maar daar
in de Zuidwester gaan
kwam uiteindelijk niks van terecht.
zitten turven en hebben
Dus toen Wim dat briefje bij mij in
we daar enorm veel
de bus stopte heb ik daar meteen op
informatie uitgehaald.
gereageerd.
Zo zijn er meteen ook meer
Wim ”Aanvankelijk gingen de gedachten mensen bij betrokken geraakt, hebben we er
uit naar een buurtpreventieteam maar Anja een officiële stichting van gemaakt en meteen
vond dat we daarmee misschien iets teveel ook een website gelanceerd.”
een ‘hier waak ik’ gevoel zouden oproepen.
Zij wilde niet alleen negatieve dingen Anja: “Naast de website en een digitale
voorkomen maar vooral ook positieve dingen nieuwsbrief geven wij drie, vier keer per
met elkaar gaan doen. Daarom hebben we jaar een papieren nieuwsbrief uit die huis
het ook Gerarduspleinplus en Stichting Plus
genoemd. Ik wilde samen met buurtgenoten
Voorbeeld van een succesverhaal is de
vooral dingen veranderen en de insteek van
werkgroep Spic & span. Dat is de werkAnja was de toegevoegde waarde aan het
groep leefbaarheid en groen die gegeheel. Dus in plaats van ‘hier waak ik’ wilden
zellige opschoonacties organiseert en
we vooral leuke dingen samen gaan doen en
bijvoorbeeld het park schoonmaakt voordaarmee de buurtcohesie bevorderen. Dus
dat er activiteiten plaats vinden. Vroeger
gingen we op zoek naar talenten in de buurt.
waren dat al gauw twee volle emmers
hondenpoep en nu zijn dat hooguit een
Anja: “Al snel vonden we er mensen bij. Met
paar verdwaalde drolletjes.
dat groepje konden we heel goed fantaseren
over wat er zou kunnen. Dat waren altijd erg
Dat is te danken aan de actie ‘wegpoep’
leuke vergaderingen.”
waarmee Spic & span op een positieve manier hondeneigenaren benaderd
Wim ”We zijn begonnen met een enquête in
heeft. En dat niet alleen, ze hebben ook
de buurt om te weten te komen wat er leefde
actief de gemeente aangezet tot een
en waar we op korte termijn succes mee
beleid, gericht op vermindering van de
zouden kunnen boeken. Dat liep uit op een
hondenpoepoverlast
uitgebreid onderzoek van maar liefst acht
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Wim ”Dat kan een bijeenkomst zijn zoals
onlangs over de Gerarduskerk of de
bomenkap aan de Aalsterweg maar het kan
ook gaan over de sport– en speldag of de
winterbuurtborrel.”
Actuele ontwikkelingen in de wijk
worden nauwlettend gevolgd door
Geraduspleinplus.
Zo is recentelijk de kap van 86
bomen aan de Aalsterweg uitgebreid
besproken en organiseerde men een
drukbezochte avond over de toekomst
van de onlangs gesloten Gerarduskerk.
Anja ”Die winterbuurtborrel is een mooi
voorbeeld van hoe wij het liefst werken: met
weinig toestanden veel plezier creëren. We
houden die borrel dan ook gewoon buiten.
Het liefst in de sneeuw natuurlijk. Mensen
kunnen wat eten en drinken. En alweer vele
jaren zorgen de mannen van Klèn Bentje
voor sfeervolle kerstmuziek. Voor de kinderen
staan er grote bakken met vuur waar ze
broodjes op een stok kunnen bakken. Voor de
kinderen hebben we nu een keer of tien een
sport– en speldag georganiseerd, ‘s zomers
op het grote veld aan de Kortonjolaan.
Met onder andere een kruiwagenrace,
touwtrekken en zeepglijden.
Simpele lol waar steeds ontzettend veel
mensen op af komen. Compleet met
afterparty waar de ouders zelf de wijn
meebrengen terwijl wij er voor zorgen dat
de Pizzabus er staat, of de laatste keer een
friettent. En dan natuurlijk Koninginnedag,
een activiteit die ook elk jaar weer groeit.
Dat zijn de drie vaste grote activiteiten die
elk jaar terug komen.”
Wim ”Maar wij kunnen als bestuur niet alles
zelf organiseren. Op een gegeven moment
kregen we geen clubje mensen meer bij
elkaar en was de sport– en speldag bijna
ter ziele. Gelukkig is nu scouting Stratum
ons te hulp gekomen en die organiseert
het nu samen met de buurt. Afgelopen jaar
deed ook BloemenbuurtZuid mee. De laatste
nieuwsbrief hebben we gebruikt om een
overzicht te geven van de vacatures die we
hebben. Daar hebben we een hoop reacties
opgekregen. Alle vacatures zijn weer
ingevuld. Zo zijn er nu weer een stuk of zestig
mensen actief en is Stichting Plus na elf
jaar springlevend.

De Hasselbraam

Schoolprofiel

De Hasselbraam in de Rochusbuurt ligt van alle Stratumse basisscholen het dichtst tegen het centrum van de binnenstad.
De school telt 260 leerlingen en huist in een sfeervol oud gebouw dat dateert uit 1946.
Tot 1989 huisde in het gebouw in
de Tuinstraat de katholieke school
Sint Joris. Na de sluiting kwam
er een openbare school, De
Hasselbraam. In 1992 besloten
de Eindhovense schoolbesturen tot
een sanering van het basisonderwijs en werd
de school alweer opgeofferd. Maar een
bevlogen groepje ouders die bewust hadden
gekozen voor een goede school in hun eigen
buurt, voerde fanatiek actie, tot
aan de geschillencommissie.
Met succes. Nu valt De
Haselbraam onder het bestuur
van de Stichting Algemeen
Toegankelijk
Onderwijs
Eindhoven (salto).

bovenste verdieping is voor
gezamenlijk gebruik (school
en de Droomwereld) ingericht
met computers, een TV en

De Stratummer sprak met
Jan Heesakkers, directeur van de school,
en met Ingrid Tilburgs en Mandy Verharen
van kindercentrum De Droomwereld. Zij
zijn gevestigd op de begane grond in een
eigen vleugel van het gebouw met twee
groepen voor peuterspeelzaal werk. In
iedere groep is plaats voor zestien peuters.
Ook het overblijven wordt dagelijks met zes
pedagogisch medewerkers ondersteund.
Verder maken zij met opvang voor 70
kinderen elders in het gebouw het Spilcentrum
compleet. Overigens werd de
‘doorlopende leerweg’, kern
van elk Spilcentrum, samen met
De Droomwereld al twaalf jaar
geleden in praktijk gebracht nog
voordat beide organisaties zich
in hetzelfde gebouw vestigden.

Verbouwing

Dat kon ook pas na een
ingrijpende renovatie en verbouwing die de
schooljaren 2008/2010 plaats vond. Een
drukke tijd omdat de school in hetzelfde
gebouw gewoon moest doorgaan. De
school is toen uitgebreid met een aantal
nieuwbouwlokalen
en
het
oude gedeelte werd drastisch
gerenoveerd.
Nu
telt
de
Hasselbraam elf klaslokalen. De

ICT

documentatieboeken.
Voor de bewegingslessen (gymlessen)
gebruikt de school de grote gemeentelijke
gymzaal die grenst aan het schoolgebouw.
Omdat de school echt een afspiegeling wil
zijn van de wijk wordt er bij de inschrijving
voorrang gegeven aan kinderen die in een
denkbeeldige cirkel wonen. Min of meer
het gebied afgebakend door de rondweg
en het Eindhovensch kanaal. Daarnaast
is voor nieuwe ouders belangrijk om tijdig
in te schrijven vanwege het grote aantal
aanmeldingen.

Verkeer

Innovatie: een van de lokalen is voorzien van LED
verlichting die kan worden aangepast aan de
stemming van de kinderen.

buurtvereniging
en
de
school het kruispunt van
de Tuinstraat met de Sint
Jorislaan aangepast.
Er
zijn
overigens
op
verkeerstechnisch
gebied
in de toekomst de nodige
veranderingen te verwachten vlak bij de
school. Zo is in de nieuwbouwplannen die
Wooninc. voor de Rochusbuurt ontwikkeld
heeft in de Tuinstraat een uitrit van een
parkeergarage voorzien. De Hasselbraam
zou graag nog wat actieve ouders willen
werven voor de ‘verkeerswerkgroep’ om mee
te denken over de nieuwe ontwikkelingen.

Omdat de school gevestigd is in de relatief
smalle Tuinstraat worden de ouders actief
gestimuleerd kinderen zoveel mogelijk per
fiets of te voet naar school te laten gaan.
En dat heeft er toe geleid dat nu zo’n 85 procent
van de kinderen of op eigen fiets of eventueel
per bakfiets naar school komt. Intussen
heeft de gemeente in goed overleg met de
11

De school is hard bezig met
ICT en het moderniseren
van leermiddelen. Elke
klas heeft nu een
digibord en alle
leerkrachten zijn
ook
enthousiast
aan de slag met
een eigen Ipad.
Bijdrage van
n
Creativiteit staat hoog
De Hasselbraam aa
12
20
in het vaandel, niet
GLOW
in de laatste plaats
door het relatief hoge aantal ouders
dat een creatief beroep uitoefent. Er komt
met ingang van het komend jaar ook een
extra leerlijn ‘creatief en beeldend’. Dat

zijn series lessen die aangeboden worden
vanuit verschillende culturele instellingen
uit Eindhoven en waar De Hasselbraam
volgend jaar aan deelneemt. Bijzonder is
ook de samenwerking die seniorencentrum
Wilgenhof en De Hasselbraam aan het
voorbereiden zijn. Hoe dat precies vorm
gaat krijgen is nog niet helemaal duidelijk
maar de Stratummer houdt u op de
hoogte zodra er meer bekend is.

Hospice De Regenboog

12,5 jaar persoonlijke zorg in de laatste fase
In de prachtige groene omgeving van
het landgoed Eikenburg ligt hospice
‘De Regenboog’.
Het is een onderdeel van stichting Sint
Annaklooster en bestaat binnenkort
12,5 jaar.

vrijwilligers. De Regenboog beschikt
over tien appartementen in een huiselijke
sfeer. De kamers zijn voorzien van
eigen badkamer, kitchenette, televisie
en personenalarmering. De gasten
mogen het appartement naar eigen
inzicht verder inrichten met persoonlijke
spullen. Verder is er een stilteruimte en
een familiekamer waar de gasten en hun
naasten zich kunnen terugtrekken. De

Sint Annaklooster is oorspronkelijk
ontstaan vanuit een kloosterverzorgingshuis van de zusters van
Liefde. Intussen
is het een
organisatie met
400 medewerkers
die zich inzetten
voor kleinschalige,
specialistische
zorg aan de
‘kwetsbaren’ in
onze samenleving.
Dus mensen
die minder goed voor zichzelf
kunnen zorgen door lichamelijke
en/of psychische problemen.
Door de toenemende vergrijzing
wordt deze groep steeds groter en
daarom wordt het werk van Sint
Annaklooster steeds belangrijker.
In hospice De Regenboog kunnen
terminaal zieken zich voorbereiden op hun
levenseinde. Maar wel met een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven. Voor die
laatste levensfase kunnen ze er terecht na
het bericht dat genezen niet meer mogelijk
is en er nog een levensverwachting van drie
maanden is.

schermende mantel
in die vaak moeilijke
laatste fase. Het hospice is dat vooral ook
voor de naaste familieleden. Want hoe graag je ook voor je vader of moeder zorgt, juist in die laatste fase
wil je ook nog graag zoon of dochter kunnen
zijn. In De Regenboog is dat mogelijk want
daar wordt de zorg uit handen genomen en
kunnen patiënt en de naasten de tijd die nog
rest optimaal met elkaar besteden.

Mantel

Team

Dergelijke zorg en behandeling noemen we
palliatieve zorg. Het woord ‘palliatief’ komt
van het Latijnse woord ‘pallium’, dat mantel
betekent. En De Regenboog biedt een be-

In ‘de Regenboog’ is 24 uur per dag
professionele zorg aanwezig. Het team
bestaat
uit
gespecialiseerde
artsen,
verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en

kosten worden gefinancierd vanuit de
AWBZ, met een eigen bijdrage van 30
euro per dag. Iedereen is welkom, elke
levensovertuiging wordt gerespecteerd.
Men dient wel rekening te houden met een
mogelijke wachtlijst.

Ankerpunt
in de wijk
Vitalis Wilgenhof is in 2012 gestart
met het project Ankerpunt in de Wijk.
De deuren van
Wilgenhof staan open
voor de wijkbewoners.
En dat betekent dat
jong en oud welkom is
in Wilgenhof.
Zo kunnen wijkbewoners meeprofiteren
van voorzieningen en betrokken worden bij
de activiteiten die plaats vinden in Vitalis
Wilgenhof. Degelijke activiteiten worden
regelmatig georganiseerd voor bewoners
van Wilgenhof terwijl ook de bewoners
uit de omringende wijken welkom zijn. Op
de publicatieborden bij de toegang van
de ontmoetingsruimte kunt u hierover meer
lezen. Voorbeelden van activiteiten waar
zowel bewoners uit de wijk als bewoners
van Wilgenhof welkom zijn bijvoorbeeld:
De Huiskamer van Stratum. Dit is een
ontmoetingsplek voor senioren van Wilgen-

Zorg in Stratum

hof en senioren uit de wijk. In de sfeervol ingerichte Huiskamer in Wilgenhof kunnen senioren, die geen indicatie hebben
voor dagbesteding of dagopvang, elkaar
ontmoeten voor een gezellig kopje koffie,
een praatje of activiteit. U bent welkom in
de Huiskamer van Stratum op maandagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend vanaf 09.30 uur tot
12.30 uur. Loopt u gerust een keer vrijblijvend binnen. De koffie staat klaar! U vind de
Huiskamer áchter de receptie van Wilgenhof
(hoofdingang Schalmstraat).
Minimarkt op vrijdag. Iedere vrijdag
wordt vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur in
de grote ontvangsthal in Wilgenhof een

Wist u trouwens dat iedereen in
Wilgenhof ook altijd terecht kan
voor een warme maaltijd in het
sfeervol ingerichte restaurant?
Meer weten over het Ankerpunt in de Wijk
of informatie over de mogelijkheden binnen
Vitalis Wilgenhof voor bewoners uit de omringende wijken? Neemt u contact op met:
Frans Offermans, contactpersoon
Ankerpunt in de wijk.
Telefoon: 040-2148300
of 06-23613898.

Logeerhuis

Vlak bij De Regenboog ligt logeerhuis en
hospice In Via. Dat is een zorghotel waar
mensen terecht kunnen voor of na een
operatie als de thuiszorg om een of andere
reden niet mogelijk is. Ook in In Via zijn enkele
appartementen speciaal voor palitatieve zorg
gereserveerd.
Al het werk zou niet mogelijk zijn zonder
de grote inzet van wel honderd vrijwilligers.
Afwisselend werkzaam op De Regenboog,
bij In Via of in Helmond waar
Sint Annaklooster nog het hospice
Valkenhaeghe heeft.

De Stichting Vrijwillige Pallitatieve Thuiszorg is een organisatie van vrijwilligers die
mensen in hun laatste levensfase ondersteunen. Zij nemen geen taken van de professionele zorg
over maar zij staan de partner of familie thuis bij in de zorg. Ook helpen ze, als het nodig is,
in hospice ‘De Regenboog’ en logeerhuis en hospice ‘In Via’.

– Stratummer Fonds –

Vrijwillige Palitatieve Thuiszorg
zoekt versterking

De Stratumme
tummer
Zoekt nog een paar bezorgers
Stadsdeelmagazine

De Stratummer wordt geheel bezorgd door onze eigen bezorgers.
Het gaat om wijken van 500 tot 1000 brievenbussen
die in een paar uurtjes kunnen worden bezorgd.
De verdiensten zijn, afhankelijk van de wijk,
20 tot 45 euro ( ± 10 euro per uur ).
Als je wilt krijg je daarbij de beschikking
over onze speciale lichtgewicht
bakfiets met 7 versnellingen.

Als vrijwilliger bij de VPTZ krijgt u eerst een speciale cursus en ook daarna wordt u
voortdurend bijgeschoold. Veel vrijwilligers hebben een achtergrond in de zorgwereld of zijn
ervaringsdeskundigen. Ook in Eindhoven neemt de bekendheid van VPTZ toe en daarom is er
behoefte aan nieuwe vrijwilligers.
Is dit dankbare werk mogelijk iets voor U?
Neem dan contact op met onze coördinator: 06 54240625
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minimarkt gehouden.
Vers fruit en groente, vers brood
en koekjes, verse bloemen e.d.
Uiteraard kunt u voor of na het
bezoeken van de markt –en trouwens ook
op andere dagen– van 10.00 uur tot 22.00
uur genieten van een heerlijk kopje koffie
met gebak in de ontmoetingsruimte van
Wilgenhof.

Interesse? bel: 2123886
of mail: stratummer@on.nl
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1e kwartaal

Stratum
zelfaanzet
Stratum is bezorgd over
dreigende verdichting
Bewoners en buurtverenigingen maken zich
zorgen over de verdichting van
de Stratumse buurten binnen
de ring.
Het Bewonersplatform Stratum deelt die zorg
en organiseerde daarom twee avonden. Op
24 januari spraken zij in buurthuis De Buut
in de Rochusbuurt met vertegenwoordigers
van zes buurtorganisaties uit Stratum binnen
de Ring. Hier ging het vooral over de door
de gemeente gewenste verdichting van de
buurten binnen de ring. In 2010 werd door de
gemeente toegezegd dat in Stratum binnen de

ring géén verdere verdichting zal plaats vinden
nu komt men op deze belofte terug. Dat is
ook in strijd met de gemeentelijke Woonvisie
2010-2015. Als reden voert de gemeente aan:
een aankomend tekort aan bouwlocaties.
Daardoor zou er geen alternatief zijn om het
groeiend aantal ex-pats, studenten en OostEuropeanen te huisvesten.
Toch kon dat argument de aanwezigen niet
overtuigen. ‘De gemeente luistert niet naar de
bewoners’, meende een van de aanwezigen.
‘We moeten onze ogen niet sluiten voor de
ontwikkelingen, maar ga eerst bouwen in minder
dichtbevolkte wijken.’ Een ander opperde de
vele leegstaande kantoren te verbouwen tot

woonruimten. Tijdens de bijeenkomst werd
besloten gemeenteraadsleden uit te nodigen
in gesprek te gaan met bewonersverenigingen.
Want uiteindelijk moet de raad zich uitspreken
over de afwijking van de koers die jaren
geleden werd vastgelegd in de gemeentelijke
Woonvisie. De aanwezigen gaven aan dat de
buurten tegen het centrum aan nu bevolkt
worden door allerlei bewoners: gezinnen
met kinderen, studenten, alleenstaanden.
Die mix heeft zijn charme. ‘Maar die
verdwijnt als de balans verloren raakt door de
voorgenomen verdichting.’

100%
FAMILY
PROOF

Bewonersavond in het Augustinianum
Op maandag 18 februari ging het over de toenemende
woningsplitsing en de gevolgen voor de leefbaarheid. Dit
in het kader van de thema-avonden die het Bewonersplatform regelmatig organiseert en waar alle Stratummers kunnen meedenken en invloed kunnen hebben op
het overleg dat het platform voert met de gemeente.

De bewoners hadden hierover veel vragen, ook over de overlast
die het vaak meebrengt. Zoals zwerfvuil, parkeerdruk, lawaai en
verwaarlozing. Na inleidingen en discussie werd in werkgroepen
met bewoners verder gesproken.
Hier kwam onder meer het volgende uit: Het realiseren van
extra wooneenheden door woningsplitsing zou niet uitsluitend
binnen de Ring moeten plaats vinden. Er is nu geen sprake van
bewonersparticipatie in de aanpak van de problematiek, alleen een
meldpunt is onvoldoende. Buurtorganisaties moeten betrokken
worden bij het afsluiten van een convenant over studenten
huisvesting. Convenanten hebben geen zin zonder controle en
handhaving op de gemaakte afspraken. Buurten waar al een grote
woningdichtheid is moeten worden ontzien. Kenniswerkers
kunnen meer betalen of verder van hun werk gaan wonen zodat ze
niet in wijken met goedkope woningvoorraad hoeven te worden
gehuisvest. Studentenhuisvesting zou op of nabij de terreinen van de
onderwijsinstellingen zelf plaats moeten vinden en kenniswerkers
zou men (ook) kunnen huisvesten op een campus van werkgevers.

De gemeente moet de 10% maatregel weer invoeren. Maak
verhuurders mede verantwoordelijk voor de aanpak van overlast.
Toets ervaringsgegevens van verhuurders: wie deugt en wie niet,
haal zo de rotte appels uit de markt. Zet in op geluidsisolatie en
handhaaf parkeernormen. Geen ﬁetsenstallingen in de voortuin.
Pas op met de combinatie van studenten, arbeidsmigranten
en andere doelgroepen of zorg voor cohesie tussen groepen.
Organiseer gezamenlijke activiteiten van bewoners en studenten
in de buurt. Gebruik de introductieweek om studenten bewust
te maken van de overlastproblematiek. Gebruik vaker leegstaande
kantoorpanden voor huisvesting bijzondere doelgroepen. Maak
afvalcontainers voor iedereen toegankelijk om een einde te maken
aan niet opgehaalde vuilniszakken.
De resultaten van de avond worden verwerkt en daarna besproken
met het college van B&W en met raadsleden. Ook worden ze
toegezonden aan Stratumse buurtorganisaties en de bewoners die
in de werkgroepen of per mail hebben gereageerd. Verslagen kunt
u verder ook vinden op www.platformstratum.nl en als u zich via
info@platformstratum aanmeldt krijgt u ze digitaal toegezonden.
Er is een meldpunt Woonoverlast zie:
www.eindhoven. nl of bel 14040.
Meldingen zijn van belang omdat de gemeenteraad zich
nog moet uitspreken over verdere verdichting.

Meer informatie op: www.platformstratum.nl
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EINDELIJK IS ER GLASVEZEL
VOOR HET HELE GEZIN!
Bellen, internetten, TV kijken, opnemen en weer afspelen: Alles gaat sneller,
mooier en goedkoper via glasvezel. Daarom heeft Scarlet nu vier fantastische
pakketten samengesteld voor het hele gezin.
Wilt u alleen internetten en bellen? Dat kan! Wilt u er ook digitale en analoge TV bij?
Bij Scarlet is dat geen punt! Zelfs opnemen en afspelen via een extra harddiskrecorder is
mogelijk. En dat alles voor ongelooflijk scherpe tarieven!

Kijk snel op www.scarlet.nl/stratum of bel 0800-1650 (gratis)
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Glasvezel in Stratum ?

Kip en ei in Stratum?

Ons Net Eindhoven kijkt of het kan
Ons Net Eindhoven heeft al met succes verschillende wijken in Eindhoven
aangesloten op het glasvezelnetwerk.
Dat gebeurde in Tongelre, WoenselOost, de Schrijversbuurt en Meerhoven
en sinds kort ook in Acht, de Achtse Barrier en Blixembosch. De volgende gebieden die op de rol staan zijn Woensel
Centraal en… Stratum!
Ons Net Eindhoven is de organisatie
die als onafhankelijke partij de promotie
en ‘vraagbundeling’ van glasvezel verzorgt. Vraagbundeling is nodig omdat
een woonwijk of stadsdeel pas op het

glasvezelnetwerk kan worden aangesloten
als minimaal 30 procent van de huishoudens
daar aan meedoet, want anders is het niet
rendabel.
De Stratummer sprak met Cees Kox en Marcel Janssen van Ons Net Eindhoven.
Waarom glasvezel? Iedereen heeft nu toch al
internet?
Marcel: Een glasvezelverbinding is véél sneller dan welke kabel- of ADSL verbinding dan
ook. Het heeft een onbegrensde bandbreedte. En dat via een draadje zo dun als een
mensenhaar. Door de veel hogere snelheid is
je (HD)tv-beeld bijvoorbeeld tot wel vijf keer
scherper.
De televisie gaat nog meer lijken op de
computer en de PC of tablet steeds meer
op de televisie. Dat is mooi maar glasvezel
is nu al noodzakelijk voor zorg, onderwijs
en werk op afstand Het gaat niet alleen om
het ontvangen van bestanden. Glasvezel onderscheidt zich met name door de snelheid
waarmee je deze bestanden vanuit je woning kan verzenden naar anderen. Dat is interactiviteit en dat is de toekomst.
Wat kost de glasvezelaansluiting? Zijn mensen
meer kwijt voor hun TV, Internet en telefoon
abonnementen?
Cees: Er komt een nieuw netwerk bij en dat
geeft concurrentie. De aansluiting van de woning op het glasvezelnetwerk is gratis. En op
het glasvezelnetwerk bieden wel vijftien providers diensten aan via abonnementen. Je
hebt al een pakket met internet, telefoon en

Marcel Janssen en Cees Kox van Ons Net Eindhoven

Tot voor kort waren de Eindhovense
woningcorporaties en Reggefiber
samen eigenaar van het glasvezelnetwerk.
Ons Net Eindhoven was de provider
(leverancier) voor internet, telefoon
en televisie. Intussen is het netwerk
volledig eigendom van Reggefiber.
Ons Net Eindhoven is geen provider
meer, maar geeft onafhankelijk advies
over de aanbiedingen van verschillende leveranciers. Dat is een goede ontwikkeling, want concurrentie drukt de
kosten en de prijzen.
televisie vanaf € 42,50. Ons Net Eindhoven
is er om als onafhankelijke partij bewoners te
helpen bij de keuze. Voor de prijs hoef je het
niet te laten en dat geldt ook voor mensen
die weinig gebruik maken van internet.
Waarom moet je nú meedoen met glasvezel?
Marcel: De aanleg van glasvezel kost voor
heel Nederland miljarden. En geld is op dit
moment een schaars goed. Je kunt er maar
beter nu bij zijn dan dat je pas over acht jaar
weer aan de beurt bent. Het gebruik van internet groeit explosief.
Eindhoven wil voorop lopen en bewoners
moeten ook kunnen profiteren van nieuwe
ontwikkelingen. Met de komst van glasvezel
breekt er een nieuw tijdperk aan. Voor ontspanning en plezier. Maar denk ook aan onderwijs, werk en veiligheid.
Glasvezel is sneller; je loopt voorop, een
abonnement is niet duurder en je krijgt een
gratis glasvezelaansluiting.
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Moet glasvezel geen nutsvoorziening zijn
zoals water, gas en elektriciteit?
Cees: zeker, maar helaas zal de overheid niet zelf kunnen investeren. Alle
providers mogen het glasvezelnetwerk
gebruiken onder dezelfde voorwaarden. Eindelijk komt er concurrentie.
Je woning wordt meer waard met een
glasvezelaansluiting. Je ziet dat ook
terug bij advertenties voor koopwoningen. Makelaars en kopers vinden het
een grote plus wanneer een woning een
glasvezelaansluiting heeft. Bewoners
willen het allerbeste voor hun kinderen
en hier hoort glasvezel bij.

Jullie zorgen dat er ergens glasvezel wordt
aangesloten maar beheer en aanbieding van
diensten wordt door andere bedrijven overgenomen. Waarom doen jullie dit dan eigenlijk?
Cees: De belangrijkste taak van Ons Net
Eindhoven is het organiseren van innovaties
waardoor mensen langer met plezier in hun
eigen woning kunnen blijven wonen. De ene
generatie gebruikt internet voor plezier, gamen en onderwijs. Anderen voor hun werk.
Maar er is ook behoefte aan samenwerken,
mantelzorg en leefbaarheid. Wij geloven in
de kracht van netwerken in de buurt en verenigingen. Zo maken we Eindhoven klaar
voor de toekomst.
Ons Net Eindhoven biedt in andere wijken
gratis websites aan verenigingen en buurten.
Gebeurt dit ook in Stratum?
Marcel: wij hebben websites en toepassingen ontwikkeld op het gebied van veiligheid, gezondheid en sociale ontmoeting.
Wij geven deze websites ook in Stratum aan
bewoners en verenigingen waarmee ze hun
eigen werk kunnen organiseren. Interesse?
Laat het ons weten.
Ook ondersteunen wij verenigingen met
een verenigingsactie. Per woning waar een
abonnement wordt afgesloten kunnen de bewoners één stem uit brengen op een sport,
muziek of buurtvereniging van hun keuze.
De providers stellen 5 euro per stem beschikbaar. Verenigingen kunnen zich aanmelden
bij Ons Net Eindhoven. Nemen 5000 huishoudens een glasvezelabonnement en stemmen zij op een vereniging dan kunnen we
straks € 25.000,— verdelen onder de
verenigingen.

In feite is een glasvezelverbinding een
technologie waarvan de mogelijkheden nog lang niet allemaal bekend
zijn. Veel toekomstige mogelijkheden
zijn nu gewoon nog niet ontwikkeld.
Dat is meteen ook het grote probleem. Zolang nog onvoldoende huishoudens op
glasvezel aangesloten zijn zullen ook nog
lang niet alle diensten, die in principe mogelijk zijn, aangeboden worden. Een kip
en ei verhaal dus. Inmiddels is Nederland
voorzien van glasvezel tot aan de wijkcen-

trales. Alleen ontbreekt vaak nog het laatste stukje naar uw eigen huis. En dat is het
meest kostbare deel. Bestaande netwerken
verliezen in die laatste honderden meters
hun snelheid. In Nederland zijn inmiddels
ruim een miljoen glasvezelaansluitingen.
Er moeten nog zes miljoen woningen worden aangesloten waarvan 15.000 in Stratum. Ons Net Eindhoven bereidt een initiatief voor om ook in Stratum de benodigde
30 procent aansluitingen binnen te halen
en zo heel Stratum klaar te maken voor
de toekomst.

Informatiebijeenkomsten
Ons Net Eindhoven met
providermarkt:
23 april. Het Atrium Augustinianum,
Van Wassenhovestraat 26.
24 april. Basisschool Beppino- Sarto,
Petrus Canisiuslaan 47.
25 april. Vakcollege Eindhoven,
Piuslaan 93.
Aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom!

Glasvezel is letterlijk internetten, bellen en televisie

gaat met dezelfde snelheid. En er komt concurrentie. Het

kijken met de snelheid van het licht. Er is geen vertraging

is mogelijk dat u goedkoper uit bent. Hierdoor is het ook

of vermindering van kwaliteit als de buren aan het

interessant voor bewoners die nu nog weinig gebruik

internetten zijn. Bij glasvezel is er een één op één

maken van internet.

verbinding van de centrale naar de woning. Bijzonder is

De aanbiedingen voor Stratum worden eind april, begin

dat het netwerk symmetrisch is. Ontvangen en zenden

mei bekend gemaakt.

HD tv op je tablet

Zorg op afstand

Veilige buurt

De tv en de computer gaan steeds
meer op elkaar lijken. Televisieprogramma’s zijn te zien op de tablets
en computers en alles in prima kwaliteit. IPTV is de nieuwe standaard.

Met bewoners en groepen die actief
bezig zijn met gezondheid heeft Ons
Net Eindhoven ‘bewegen op afstand’
bedacht. Een interactieve toepassing
waarbij meerdere personen op verschillende locaties op hetzelfde moment live en interactief les krijgen van
één coach op afstand.

Ons Net Eindhoven heeft OnsPlatform.tv beschikbaar voor websites
en toepassingen op het gebied van
veiligheid, gezondheid en sociale
ontmoeting. Ook voor buurtpreventie
kan de komst van glasvezel een hoop
betekenen.

TV kijken in blu-ray kwaliteit over internet. Communicatie via beeldbellen,
live beelden en video zal toenemen. De
websites van OnsPlatform.tv zijn hierop
ingericht. Ons Net Eindhoven heeft een
eigen televisiezender en kan buurtinformatie van websites via internet en televisie uitzenden. Samen met de Thomaskerk in de Oude Gracht wordt KerkTV
aangeboden. Voor Stratum kunnen zo
de diensten van de Sint Joriskerk voor
iedereen zichtbaar worden.

Deze toepassing zorgt er voor dat mensen elkaar ontmoeten en samen hun gezondheid op een betaalbare wijze kunnen organiseren.
Mantelzorgers en thuiszorgorganisaties hebben hulpmiddelen nodig om
hun werk goed te doen. De vergrijzing
dient zich aan. Betrouwbare en snelle
verbindingen met goede videokwaliteit van en naar de woning kunnen dan
niet gemist worden.
Ons Net Eindhoven heeft beeldbellen
ontwikkeld voor mantelzorgers en een
“sociale marktplaats” voor bewoners
die elkaar willen ondersteunen.
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Dit geldt voor de veiligheid in huis maar
denk hierbij ook aan de inzet van camera’s op een onveilige plekken in de
buurt. Met bewoners uit de wijk Rapenland en met de huurders van de appartementen in de Deimosweg en de
Pastoor Brockenflat heeft Ons Net Eindhoven toepassingen ingezet. Bewonersverenigingen en leefbaarheidteams kunnen nu zelf de veiligheid organiseren.
De live beelden met de alarmknoppen
zijn alleen voor de bewoners toegankelijk binnen de beschikbaar gestelde
websites van OnsPlatform.tv. Hiermee
is op een positieve wijze en tegen lage
kosten een effectieve bijdrage geleverd
aan het veiligheidsgevoel. Is dit ook iets
voor buurten in Stratum?
Laat het Ons Net Eindhoven weten.

Creatieve topstylisten
met perfectie

Dierenartsen Don de Bruin & Ester Roosenboom
Behandeling volgens afspraak: ma.-vr. 8.30 - 19.00 uur
do. 8.30 - 17.00 uur

Praktijk voor Psychotherapie
en Persoonlijke Coaching
• Relatietherapie
• Persoonlijke coaching
• Stress en burnout

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

• Angst en trauma
• Rouwverwerking

Centrum Blixembosch
Ouverture 16,
Eindhoven
Tel.(040) 291 28 07

Maria van Poppel

Rielseweg 14 • 5643 PE Eindhoven
T: 06 50271382 • E: mariavanpoppel@upcmail.nl
W: www.datzitzo.com

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

www.haarmoderob.nl

Specialisaties:
Manuele Therapie,
Psychosomatiek,
Geriatrie, NAH,

Inkoop van goud

Parkinson, COPD,
Doorbraak Depressie,

voor een eerlijke prijs !

Looptherapie bij

Denkt u aan het inwisselen van gouden sieraden?
Doe dat dan bij uw vertrouwde Juwelier!

etalagebenen,

Vergelijk gerust en vraag bij ons vrijblijvend
om een opgave van de mogelijke opbrengst.

Hartrevalidatie,

Heezerweg 307

Medische fitness

5643 KE Eindhoven
T: 040-2125333 E: info@fysiotherapieheezerweg.nl

en Pilates.

Bij GoldTime bent u zeker van de beste prijs !

Heezerweg 294 • 5643 KM Eindhoven • www.goldtime.nl
Gratis parkeren

Op zoek naar écht iets bijzonders?
Scherm kapot?
Waterschade?
U kunt bij ons
terecht voor alle
reparaties!

MijnMuziekles organiseert muzieklessen op kinderdagopvang en
basisscholen in de regio Eindhoven, wij zitten op 2 locaties in Stratum.
• Heezerweg 87
• Floralaan-west 264

Gespecialiseerd
in iPhone, iPad
en iPod

Leuke activiteiten zoals: Bandoptreden, CD opname, masterclass
en clinics. De meeste activiteiten zijn gratis, zodat jij inspiratie kan
blijven halen uit jouw instrument.

Snelle service en
scherpe prijzen!

Heezerweg 212 Eindhoven • T: 06 2525 3925

mode

interieur

kado’s

Bezoek de website en probeer eens een gratis proeﬂes!
www.MijnMuziekles.nl

Van oorbel tot eettafel en producten met een verhaal!

Heezerweg 87 Eindhoven • www.mijnmuziekles.nl

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

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

Steun het
Met vijf euro of een tientje helpt u mee om ook
in het volgende nummer weer zo’n advertentie
te kunnen plaatsen!

Het Stratummer fonds is bedoeld om advertenties te
financieren van verenigingen, instellingen en particulieren
die de 30.000 lezers van De Stratummer willen bereiken
maar daar zelf geen geld voor hebben.
Thuiszorg
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Maak uw donatie over op:

In dit nummer vindt u op
pagina twaalf de advertentie
die mogelijk gemaakt werd
door de bijdragen die we
kregen na onze oproep in
het vorige nummer.

ING 4363158

t.n.v. Stichting De Stratummer, Eindhoven
Zelf een beroep doen op het Stratummer Fonds?
Mail naar stratummer@on.nl of bel: 211 32 89
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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

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels

Gabriel Metsulaan 110 • 5611 SR Eindhoven • 06 41468030
Open: wo-do-vr: 12.00–17.30 u. Zaterdag:10 –13 u.
www.modeby.nl • info @ modeby.nl

Geldropseweg 92
5611SL Eindhoven 040 211 45 90
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Politie:

Servicepagina

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

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

Telefoon: 14 040

Email: gemeente@eindhoven.nl

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

Zorginstellingen
Zuidzorg
Wijkteam Stratum is gevestigd aan de
Sint Lidwinastraat 4 – 6 en dagelijks
bereikbaar via:

040 2 308 408 of info@zuidzorg.nl.

Wijksteunpunt
Petazzie

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

Bibliotheek Stratum

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.

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

Openingstijden:
ma t/m vr
zaterdag		

14.00 - 17.30 uur
11.00 - 16.00 uur

Onderhoudsklachten
woningcorporaties:
Woonbedrijf Klantenservice
W: www.woonbedrijf.com
T: 040 243 43 43
Domein onderhoudservice
W: www.domein - wonen.nl
T: 040 29 68 240

Wooninc. reparatie en onderhoud

Stadsdeelteam Stratum:

E: service@wooninc.nl
T: 040 265 44 00

Gebiedscoördinator:
Frank van den Tillaard

Trudo Klachtencentrale

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)

W: www.trudo.nl T: 040 235 98 00v
Uitgave: Stichting De Stratummer
Redactie:
T: (040) 211 32 89
stratummer@on.nl

www.stratummer.nl

Productie

en

advertentie exploitatie:

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

Oplage: 15.000

Gabriël Metsulaan 1

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.

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

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

Milieustraten
(ingang Kanaaldijk-Z)
Di/Do/Vrij
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 17.00 uur
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Bezorgklacht?

