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Van de redactie
Zomer in Stratum. Dus trekken we er op
uit. Op loop– en/of fietsafstand vinden
we bos, hei en.. Riel.
In een zomernummer past natuurlijk
ook een zonnig ingestelde Stratummer.
Dit keer oud-designer, en nu all-round
kunstenaar Peter Nagelkerke.

De opruiming is
weer begonnen
Met kortingen
tot 50 %

Ekelhoﬀ Hoortoestellen & Optiek
vertrouwd door eenvoud

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

Ekelhoﬀ Hoortoestellen en Optiek • Pastoor Harkxplein 2
5614 HX Eindhoven • 040-2111546 • info@ekelhoﬀ.nl

Dè pennenpecialist
van Eindhoven

Tweewielerservice

Wieringa

Ook voor
onderhoud en
reparaties

Dé specialist
van Stratum

Dynamisch, jong, energiek
en... Stratums !
• Makelaardij
• Hypotheken

Veel leesplezier en prettige vakantie
alvast.
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Mijnmuziekles:

Stratum actueel
Stratum actueel
In een vorig nummer van De Stratummer
kon u alles lezen over de renovatie van het
Bonifaciuspark. De omliggende buurten zijn
er blij mee en daarom organiseren ze 23
juni 2013 een groot feest in het vernieuwde
park. Vrijwilligers van Bewoners Vereniging
Sintenbuurt, Bewonersvereniging Gijzenrooi, Stichting Sintenbuurt noord, Stichting
Tivoli i lov iT en Stichting Bewonersorganisatie de Burgh heten u welkom tussen 13.00
en 18.00 uur.

Opknappen en vooral
repareren doen ze sinds
kort ook in het Repair
cafe.
Iedere
laatste

Spullen een tweede leven gunnen doen
ze ook in de gloednieuwe winkel van
Terres Des Hommes aan de Heezerweg.
De opbrengst van deze bijzondere winkel
komt geheel ten goede aan de projecten
van Terre des Hommes. Open dinsdag

t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

zaterdag van de maand

zitten handige Stratumse
vaklieden klaar in het
buurthuis ‘De Buut’ in de
Rochusstraat om iedereen met een kapotte
broodrooster, losse stoelpoot of knoop van
je favoriete blouse, te helpen. Doel is om
spullen een tweede leven te gunnen.

– advertorial –

muziekles
die altijd
bij je past

DESIGN YOUR OWN BIKE

• Verzekeringen

Roostenlaan 59

www.denismakelaardij.nl
Winkelstraat 16 • 5644 EK Eindhoven

5644 GB Eindhoven • T: (040) 293 00 22 • F: (040) 293 00 24
E: info@wieringatweewielers.nl • W: www.wieringatweewielers.nl

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, Shoesme, Converse
Nu ook maandag open van 13-18 u !

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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Muziekles op
een manier
die je meteen
een hoop plezier geeft?
Neem dan les bij bekende muzikanten
uit onze omgeving. Die weten zelf hoe
leuk het is om te kunnen spelen en op
te treden én willen het jou graag leren.
Daarom geven ze les bij de leukste
muziekschool van de regio: Mijnmuziekles.
Altijd een half uur lang en aangepast
aan de leerling zelf. Wil je alles uit een
instrument halen wat er in zit? Of wil je
gewoon één bepaald liedje leren spelen?
Bij Mijnmuziekles wordt les gegeven op
de manier die het best bij je past en er
wordt altijd rekening gehouden met je
eigen wensen.

En dat begint al jong bij
Mijnmuziekles, want ze geven ook les op
kinderdagverblijven en basisscholen.
Vijf jaar geleden is Mijnmuziekles gestart.
Samen met een collega-muzikant zocht
oprichter Bob Willemstein naar een
manier om naast optredens in diverse
bands ook verder nog brood te verdienen
met muziek.
Lesgeven leek een leuke uitdaging,
maar vereist natuurlijk wel een goede
organisatie. Gelukkig bleek dat de
gekozen aanpak goed was.
Mijnmuziekles heeft een hoofdvestiging
in Stratum aan de Heezerweg maar er

wordt op wel zeven verschillende
(eigen) locaties les gegeven. Zoals
in het klokgebouw op Strijp S waar sinds
kort ook theaterlessen gegeven worden.
Mijnmuziekles is een echte popmuziekschool die leuke en gezellige lessen geeft.
Je kunt er terecht voor alle bandinstrumenten zoals drums, gitaar, basgitaar, viool,
piano, zang en saxofoon. Daarom worden er ook naast de reguliere lessen veel
leuke activiteiten georganiseerd waar bij
je kunt samenspelen en optreden. Voor
scholen, bedrijven en particulieren worden buiten het lesprogramma speciale
workshops aangeboden.

Meer weten? Kijk eens op de uitgebreide
website www.mijnmuziekles.nl waar je alle
informatie vinden kunt.

Hoofdvestiging: Heezerweg 87 • 5645 EK • T: 040-7370192 • E: info@mijnmuziekles.nl • W: www.mijnmuziekles.nl
Bereikbaar: tussen 9:00-12:00 op dinsdag, woensdag en donderdag.
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Beschermd dorpsgezicht Riel
Het meest rustieke stukje Stratum is ongetwijfeld het ‘beschermd dorpsgezicht’ Riel. Tussen 1810 en 1921 was het onderdeel
van een zelfstandige gemeente, namelijk het dorp Zesgehuchten. Dit viel gerechtelijk onder de heerlijkheid Heeze, Leende en
Zesgehuchten, maar maakte deel uit van de parochie in Geldrop.
In 1921 werd Zesgehuchten onderdeel van
de gemeente Geldrop. En in 1972 kwam Riel,
net als Tivoli, bij de gemeente Eindhoven.
Dus hoort het sindsdien bij Stratum.
Riel is een typisch akkerdorp, kenmerkend
voor de Brabantse zandgronden, met
kleinschalige akkers en beplanting van
wegen en erven. Opvallend voor
die structuur zijn de driehoekige
‘pleinruimten’
waaromheen
de
boerderijen gegroepeerd zijn.
Waarschijnlijk is Riel, vroeger
geschreven als Ryele of Riello wat
‘open plek in het bos’ betekent,
ontstaan in de dertiende eeuw want
de eerste vermelding dateert uit 1296.
Op het oudste deel is een hooggelegen
dekzandrug met de naam De Donck. Hier
liep ooit het kleine riviertje de Lakerloop
en er stonden destijds twee boerenhoeven
die eigendom waren van De Tafel van de
Heilige Geest in ‘s-Hertogenbosch. Dat
was een instelling voor de armenzorg en
de pachtopbrengst van de hoeven was
de inkomstenbron. Het moeten bijzondere
gebouwen zijn geweest en één ervan bestond
nog aan het einde van de negentiende eeuw.
Een ander markant gebouw in het oude Riel
was het Speelhuis. Dat gebouw behoorde
oorspronkelijk bij de Heilige Geesthoeven.
Later verkocht het Bossche armenbestuur
dit gebouw en de hoeven aan Eindhovense
notabelen en werd het een jachthuis, waar
het waarschijnlijk ook zijn naam aan dankt.
Het Speelhuis is eigenlijk nooit bewoond
geweest met uitzondering van een korte
periode in de negentiende eeuw, toen de
Broeders van Liefde van het latere Eikenburg
er onderdak vonden. Rondom het Speelhuis

De inwoners van
Riel vielen onder
de parochie van
Geldrop.
Aan
het einde van de
vijftiende eeuw
werd in Riel een
kapel gebouwd, gewijd aan Antonius Abt.
Dit gebouw moet vrij groot zijn geweest,
omdat het drie altaren bevatte. In 1648
werden de kerk van Geldrop en de kapel van
Riel in beslag genomen door de protestanten.
De beelden die toen in de kapel stonden,
hadden een veilig onderkomen gevonden bij
de boeren van dit gehucht. Zij kwamen pas
rond 1900 weer boven water, samen met het
historische wijwatervat. In het begin van de
negentiende eeuw is de kapel vervallen en
ten dele verbouwd tot boerderij, maar het
rechte pad dat vanaf de kapel naar de kerk
in Geldrop leidde bestaat nog steeds voor
een deel.

een grassig dorpspleintje met een
brand- of drenkkuil. Het is een van
de oudste Frankische driehoeken rond
Eindhoven. Rond het plein liggen de
karakteristieke langgevelboerderijen.
Deze boerderijen liggen op korte
afstand van elkaar, met de lengteas
evenwijdig aan de straat.
Twee keer vond op Riel een grote brand
plaats. Op 31 maart 1876 gingen vijf
boerderijen in vlammen op. Het jaartal
1876 op de boerderij Riel 2, wijst dus op
herbouw na die brand. Op 12 april 1923
vond een brand plaats aan de zuidzijde van
de Rielsedijk.
Momenteel telt het gehucht nog één
18-eeuwse boerderij: Riel 14 en een
aantal negentiende-eeuwse panden zoals
Riel 13. Deze boerderijen behoren tot het
langgeveltype. Woonhuis, stal en deel
bevinden zich hierbij naast elkaar onder één
dak met de toegangen in de lange gevel, die
evenwijdig ligt aan de weg. Het pand Riel 14
is gelegen naast een driehoekig perceel dat
beplant is met eikenbomen. Vanouds was dit
stuk grond langs de Lakerloop in bezit van de
Gemeente Zesgehuchten. In 1832 gebruikte
de gemeente dit perceel al voor de aanplant
van bomen, die na verloop van tijd verkocht
konden worden. Ook aan weerszijden van

Marleen Van Doorne en Wilbert
Gooskens zijn respectievelijk
voorzitter en oud-voorzitter van de
bewonersvereniging Riel.
Met 40 huishoudens is Riel bepaald geen
grote buurt en aansluiting bij Gijzenrooi is
wel eens overwogen maar leek toch niet
erg zinvol. Bewoners van het aangrenzende Putten en gebruikers van de volkstuinen
aan de Brakenstraat worden wel uitgenodigd om aan de jaarlijkse schoonmaakdag
deel te nemen. Het oorspronkelijke karakter
van Riel is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Wilbert: “Allerlei nieuwbouwplannen van voor 1970 zijn afgeblazen omdat Geldrop niet wilde
investeren in een gebied waarvan
ze wisten dat het ooit geannexeerd
zou gaan worden en Eindhoven
kon niets doen zolang het nog
bij Geldrop hoorde. Na de
annexatie in 1972 drong
het besef door dat hier
een waardevol gebied
bewaard was gebleven
en daarom is het een
beschermd dorpsgezicht
geworden.”
Opvallend is dat Riel twee
soorten bebouwing kent: het
rijtje voormalige arbeiderswoningen aan de Rielsedijk
en natuurlijk de vrijstaande
boerderijen. Van een tegenstelling is geen sprake, bewoners uit heel Riel nemen
deel in de buurtvereniging
en voelen zich betrokken
bij hun woonomgeving.
Natuurlijk is de rijkdom aan flora en fauna
een van de aantrekkelijke kanten van Riel,
maar uniek is de combinatie van het historische karakter van het dorpsgezicht en een
hechte sociale cohesie onder de bewoners.
Dat geldt ook voor wandelaars, fietsers,
hondenuitlaters en bezoekers aan de kapel. Iedereen zal elkaar altijd begroeten op
straat en nog belangrijker: op Riel is men is

Drie Rijksmonumenten: Riel 2, 14 en 13

lag een gracht waarvan de resten nu nog
herkenbaar zijn als sloot rond de plek. In
1887 werd het Speelhuis ingrijpend tot
boerderij verbouwd, maar het brandde in
1945 af. De huidige boerderij verraadt niets
meer van het ‘slotje van Riel’ en de beide
middeleeuwse hoeven plus speelhuis zijn dus
al lang verdwenen.

De ook nog bestaande Rielsedijk is
in diezelfde eeuw aangelegd. Aan
weerszijden daarvan verrezen boerderijen
en landarbeiderswoningen. Geleidelijk
verschoof de bebouwing vanaf de kapel in
de richting van de dijk. Overigens; ‘dijk’ is
in Brabant een weg met een doorwaadbare
plaats door een rivier(tje).
Vanaf 1750 verschoof de bebouwing op Riel
meer in de richting van de Rielsedijk. De nabij
de Heilige Geesthoeven gelegen huizen
werden gesloopt en niet meer opgebouwd,
terwijl twee andere huizen onbewoond
bleven. Centraal in het nieuwere noordelijke
gedeelte van het gehucht ligt een eikenweide,
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Riel 14 groeiden voorheen gemeentelijke
eikenbomen. Op de kaart van 1832 is dat
nog goed te zien. In 1987 is Riel beschermd
dorpsgezicht geworden.
Ondanks de oprukkende bebouwing van
Eindhoven en enkele nieuwe panden ademt
het gehucht Riel gelukkig nog steeds
de sfeer van het Brabantse platteland.

Naar de eigenzinnige Rielse kunstenaar
Teun Gijssen werd door de buurt een pad
vernoemd.

De Buurtvereniging
altijd bereid om elkaar te helpen. Marleen:
“Als er bij iemand een paar bomen zijn omgewaaid staan er binnen een uur vier man
te zagen.”

De bewonersvereniging ontplooit een aantal vaste activiteiten. De Nieuwjaarsborrel
vindt op Riel altijd buiten plaats met vuurkorven en glühwein. Een belangrijke jaarlijkse activiteit
is ook de opruimdag in de
25 jaar
eerste helft van april. Dan
De
bewonersvereniging
komt iedereen bijeen in het
eikenbosje en aan de hand
van een tekening krijgt ze allemaal een route die met een
kruiwagen en handschoenen
gelopen wordt. De eerste jaren leverde dat nog een vrachtwagen
vol troep op, maar tegenwoordig is dat veel minder want een
jaarlijkse opruimdag blijkt een
groot opvoedend effect te hebben. Sinds een paar jaar is er begin september een ‘oogstfeest’.
Panden in de jaren zeventig
Een grote middagactiviteit waarvoor restauratie
bij iedereen die op Riel woont
iets te eten of te drinken meeneemt. Iets wat zelf gemaakt is
en liefst uit eigen tuin.
bestaat dit jaar 25 jaar.
De directe aanleiding voor
Een bijzonder project was de
haar oprichting was de bebouw van een Mariakapelletje
hoefte aan een riool op
vijf jaar geleden. Een project
Riel. Aanvankelijk wilde de
waar echt iedereen bij betrokgemeente Eindhoven geen
ken was. Het ontwerp werd
riool aanleggen in het buidemocratisch gekozen uit vertengebied, maar toen de
schillende schetsen tijdens
Rielsedijk werd opengebrode buurtborrel en mogelijk
ken om een riool aan te leggemaakt door verschillende
gen voor Gijzenrooi, hadsponsors en het buurtbudget.
den de bewoners van Riel
Ook lopen er allerlei initiatietoch een goed argument.
ven binnen de gemeenschap
Uiteindelijk kwam de riolering en is toen in één moeite door ook ka- waar de buurtvereniging geen directe bebeltelevisie aangelegd. Daarna is in over- moeienis mee heeft, zoals de ochtendwanleg de Rielsedijk gereconstrueerd en heeft delclub met hond of het opzetten van een
de bewonersvereniging plannen voor erfbe- nieuwe hoogstamboomgaard op de plaats
planting ontwikkeld. De gemeente leverde van de oude moestuin. Er blijft voor de behet materiaal en de bewoners deden het wonersvereniging Riel nog een aantal zawerk. Zo zijn de mooie beukenhagen langs ken die om aanpak vragen.
de wegen in Riel aangelegd.
Marleen en Wilbert: “Hier heb je een uniek
stukje Stratum met gemotiveerde bewoners
Bestemmingsplan
De bewoners hebben daarop samen met de die graag vooruit willen en die zich inzetgemeente een nieuw bestemmingsplan op- ten voor de instandhouding en verbetering
gesteld. Nieuw te bouwen panden kregen van het beschermd dorpszicht. Op de lijst
voortaan als eis dat ze gebouwd zouden van zaken die hier dringend om een aanworden in de stijl van de Brabantse langge- pak vragen staat onder andere het handhavelboerderij. Bovendien moesten ze op spe- ven van de 30 km zone en een verbeterde
cifieke plaatsen komen om de karakteristie- ontsluiting, bijvoorbeeld door de Puttense
ke driehoekige pleinruimten te accentueren. Dreef vanaf de Geldropseweg bereikbaar
Zo zijn er verschillende boerderijen min of te maken. Soms kan een lossende bestelmeer van de grond af op- auto alle verkeer van of naar Riel blokkenieuw opgebouwd. Panden ren. Dan kunnen ook de noodhulpdiensten
die vaak slecht gebouwd hier niet komen. Wat we verder missen is
waren met minderwaardige een regelmatig contact met de gemeente.
materialen werden weer van We moesten er via de achterpagina van de
de grond af opgebouwd, zoveel moge- Stratummer achterkomen wie onze nieuwe vaste contactambtenaar is.”
lijk naar de oorspronkelijke tekeningen.
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Glasvezel in Stratum
Scarlet N.V.
Scarlet bestaat al ruim 20 jaar en in 2004 was Scarlet de eerste aanbieder in Nederland die een combinatiepakket introduceerde waarin internet, telefoondiensten en TV waren ondergebracht. Zodoende heeft Scarlet op dit gebied meer
ervaring dan alle andere aanbieders. Naast een kwalitatief goede dienst is ook een uitmuntende service voor Scarlet
van essentieel belang.
Glasvezel in Stratum; van vraagbundeling tot aansluiting
Het gaat hard! Nederland gaat in een razend tempo over op internet-,
telefoon en televisiediensten via glasvezel. In veel wijken wordt glasvezel aangelegd en inmiddels maken al aardig wat huishoudens gebruik
van onze razendsnelle en uitgebreide diensten. Maar we gaan verder.
Zo is ook in Stratum inmiddels de zogenaamde vraagbundeling gestart.
Dit houdt in dat er in een bepaald gebied of een bepaalde wijk genoeg
interesse moet zijn in de diensten (30% of meer van het totaal aantal
huishoudens). Zo ja, dan gaat de schop de grond in en worden de eerste
huishoudens een aantal maanden daarna aangesloten op het nieuwe
netwerk, met alle voordelen van dien voor de gebruikers.
Vragen over glasvezel
Op dit moment worden de lokale media in Stratum overspoeld door aanbieders op het glasvezelnetwerk, waaronder
Scarlet. Het is niet de vraag of, maar wanneer Nederland overgaat op glasvezel. Het huidige netwerk voldoet technisch niet meer aan de eisen van nu, de grenzen zijn bereikt. U merkt dit dagelijks tijdens het gebruik van diensten
op het huidige netwerk. Maar heeft u als inwoner eigenlijk wel alle relevante informatie over glasvezel die nodig is
om een goede keuze te maken? Kunnen de inwoners met hun speciﬁeke vragen terecht bij al die aanbieders? Kunt
u relevante informatie scheiden van zaken die van minder belang zijn? Voor al uw vragen kan er altijd contact met
Scarlet opgenomen worden. Vragen kunt u telefonisch of per e-mail stellen. Kijk op www.scarlet.nl. Hier staat ook veel
aanvullende informatie over onder andere de voordelen: hoge up-en downloadsnelheden, geen snelheidsverlies zoals
bij kabel (snelheid delen met de buren) of DSL-diensten (afstand tot de wijkcentrale), uitgebreide televisiepakketten
enzovoort.
Al enthousiast? Word ook een vriend van Scarlet
Voor iedereen die al diensten bij ons afneemt of zich heeft aangemeld
in een vraagbundelingsgebied, heeft Scarlet een leuke actie. Als een
nieuwe klant zich aanmeldt met het klantnummer van een bestaande
klant, krijgt zowel de nieuwe als de bestaande klant het abonnement een
maand gratis. Dus bent u een bestaande klant en enthousiast over de
service en diensten van Scarlet? Word dan ook een vriend van Scarlet
en vertel het door aan anderen. En spaar op deze manier zoveel mogelijk gratis maanden bij elkaar. De nieuwe klant kan zich aanmelden via
www.vriendenvanscarlet.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden van deze
actie.
Evenementen en social media
Scarlet organiseert zelf een aantal evenementen maar doet ook mee aan evenementen
die worden georganiseerd met andere providers. Via Facebook herinnert Scarlet u aan
deze evenementen maar houdt u ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
En u vindt er met grote regelmaat leuke acties, ga naar www.facebook.nl/ScarletTelecom
en like de pagina. Maar u wordt natuurlijk ook via onze site en de regionale media, op de
hoogte gehouden.

EINDELIJK IS ER GLASVEZEL IN STRATUM
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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: meer dan alleen snel internet
Ons Net Eindhoven is begonnen Stratum
warm te maken voor een supersnel
glasvezelnetwerk. Dat kan alleen als
30 procent van de bewoners van de in
totaal vijftienduizend woningen vanaf
het begin mee wil doen.

draadloos via een tablet of computer. En
naar keuze in analoge of ‘High Definition’
kwaliteit.
Televisie zal in de nabije toekomst steeds
meer naar de computer toegroeien. In wezen is de televisie straks de computer, maar
dan met beeld in een veel hogere kwaliteit dan u nu gewend bent. Dankzij dat gedetailleerde beeld en helderder geluid kan
een dokter dan op afstand consult houden.
Dat kan omdat er met glasvezel tegelijkertijd en zonder
haperingen zware videobestanden met dezelfde snelheid verzonden en ontvangen kunnen worden. En dat

De ambitie is uiteindelijk de hele stad met
glasvezel te verbinden. Glasvezel maakt
buurten veiliger en maakt het mogelijk onderwijs en zorg op afstand bij u thuis aan
te bieden. Het is dus veel meer dan alleen
internet en HD televisie ook al heeft glasvezel alleen al daarvoor grote voordelen.
Want glasvezel betekent wel meteen keuze
Cees Kox van Ons Net Eindhoven

Wijken in Eindhoven, blauw heeft al glasvezel,
oranje is in aanleg.

uit verscheidene providers en dus ook de
mogelijkheid eenvoudig een andere te kiezen. Daarvoor is het belangrijk dat één instantie onafhankelijk advies over het aanbod geeft.
Directeur Cees Kox van Ons Net Eindhoven: “Het startschot is gegeven. Bij voldoende belangstelling wordt na Tongelre,
de Schrijversbuurt, Woensel en Meerhoven
binnenkort ook Stratum aangesloten op het
glasvezelnetwerk. Glasvezel is het netwerk
van de toekomst. Via een glazen draad die
zo dun is als een mensenhaar wordt signaal
getransporteerd naar computer, telefoon, tv
en radio. Dat transporteren kan desgewenst
over lange afstanden. En heen en weer met
dezelfde snelheid.
Dat is belangrijk omdat er haperingen kunnen ontstaan wanneer het zenden langzamer gaat dan het ontvangen. Een glasvezel-

netwerk heeft die kwaliteit. Het maakt niet
uit hoeveel mensen er tegelijk gebruik van
maken. Iedere woning krijgt een eigen aansluiting.”
Televisie van de toekomst
TV-uitzendingen worden in een steeds hogere kwaliteit uw woning binnengebracht.
IP televisie is de standaard van de toekomst.
Een glasvezelverbinding garandeert haarscherpe televisie, ongeacht de grootte
van het beeldscherm. En op verschillende
plekken in huis, op een gewoon scherm of

kan alleen maar met glasvezel. Ook andere broodnodige maatschappelijke diensten,
zoals onderwijs en ontspanning komen
daardoor binnen handbereik. Glasvezel is
het netwerk van de toekomst, en hoe eerder
het wordt uitgerold hoe sneller die toekomst
werkelijkheid wordt.
Cees Kox: “Wacht niet, doe mee en profiteer van de concurrentie want met glasvezel komt er concurrentie waardoor u kunt
kiezen voor de provider die het meest bij
u past. U hebt straks de keuze uit bekende
providers zoals KPN, Telfort, Tele2, XS4ALL,
Scarlet en Vodafone of lokale providers zoals Fype, On of Trined.
Een glasvezelaansluiting betekent dus een
veel grotere keuzevrijheid, die bovendien
qua prijs, service, snelheid en stabiliteit op
kan tegen uw bestaande abonnement. Vanwege het comfort en de aantrekkelijke prijs
is dat ook interessant voor mensen die op
dit moment nog weinig gebruik maken van
internet. Ons Net Eindhoven kan u helpen
bij de keuze voor een provider.
Kom vooral met al uw vragen bij ons langs
in de informatiebus die de komende tijd op
vaste plekken in Stratum te vinden is. Ons
Net Eindhoven is onafhankelijk. We
staan u dus altijd open en eerlijk te
woord.”
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Meest gestelde vragen:Zorg in Stratum

Hoe kan ik de verschillende providers
vergelijken ?
Vergelijken kan heel makkelijk via:

www.onsneteindhoven.nl.

Na het invullen van uw postcode ziet u meteen de verschillende aanbiedingen waar
u gebruik van kunt maken. U kunt bijvoorbeeld op prijs selecteren en vergelijken met
wat u nu betaalt.
Is een glasvezelabonnement duurder ?
Nee, een abonnement via glasvezel hoeft
zeker niet duurder te zijn, het hangt af van
de provider en van het pakket dat u kiest.

Er is al een Alles-in-1 pakket vanaf € 41,95.

Is het interessant om mee te doen als je maar
weinig gebruik maakt van Internet ?
Het comfort van snel en probleemloos internet is ook interessant als u er niet zo vaak
gebruik van maakt. En met glasvezel bent u
ook meteen klaar voor extra diensten zoals
zorg en beveiliging op afstand. Verder ontvangt u met glasvezel de allerbeste kwaliteit televisie en het hoeft niet meer te kosten
dan wat u nu betaalt. Extra voordeel: door
de gratis glasvezelaansluiting wordt uw
woning meer waard.
Moet ik een alles-in-1 pakket kiezen ?
Nee, u kunt ook kiezen voor alleen internet,
of alleen internet met telefoon of internet
met televisie. Een abonnement via glasvezel is wel altijd gecombineerd met internet.

Als straks meer dan
30 procent van de
huishoudens in Stratum
een glasvezelabonnement
neemt begint de
voorbereiding voor de
daadwerkelijke uitrol van
de glasvezelkabels. Hoe
gaat dat in zijn werk?

Stap 1: Glasvezelkabels in uw straat

Tijdens het aanleggen van
de kabels gaat straat voor
straat de stoep open om de
hoofdleidingen aan te leggen. Stoepen die
’s ochtends opengaan kunnen voor het einde van de middag weer dicht gemaakt zijn.

Stap 2: Glasvezelkabels tussen
de straat en uw woning

Vanuit de hoofdleiding wordt een glasvezelkabel naar de woningen gebracht. Elke

Wanneer ik kies voor analoge televisie, ontvang ik de zenders dan ook gratis digitaal ?
Kiest u voor analoge tv dan leveren de
providers deze zenders ook gratis digitaal. Als uw tv hierop voorbereid is kunt
u de zenders digitaal ontvangen. Is uw tv
hiervoor niet geschikt dan kunt u na de
aanschaf van een settopbox deze zenders
gratis digitaal ontvangen.
Wat als ik nu al een abonnement neem en
de aanleg gaat onverhoopt toch niet door ?
Dan vervalt het contract automatisch.

Doet UPC ook mee ?
Alle partijen mogen van de overheid onder
dezelfde voorwaarden meedoen maar
UPC heeft zich niet aangemeld. Alle andere grote aanbieders zoals KPN, Vodafone,
Tele2, Telfort, Scarlet en XS4ALL hebben
wel voor dit nieuwe netwerk gekozen. Net
zoals een aantal kleinere en lokale aanbieders zoals ON, Trined en Fype.
Wat is de opzegtermijn van mijn huidige
contract ?
De opzegtermijn is één maand, en dat is
bij wet bepaald. Tenzij u net het afgelopen
jaar een nieuw contract voor één jaar heeft
afgesloten. Dan kunt u pas na die eerste
contractperiode (per maand) opzeggen.
Moet ik de kabels in mijn huis vervangen ?
Nee. Als de kabels in uw huis nu goed

Foto Marcel Janssen

Veiligheid, onderwijs en zorg aan huis

woning krijgt twee eigen
glasvezels. Bij huizen met
een voortuin gaat dat via
tuinboring.
Daarbij wordt vanaf de
stoep op een diepte van
ongeveer 60 centimeter tot
aan de voorgevel een kabeldoorgang geboord. Zo
blijven de tuin en de bestrating onbeschadigd en heel.

Stap 3: Glasvezelkabels in de woning

De aannemer bezoekt vooraf alle woningen in Stratum. In overleg met
u wordt bepaald waar het glasvezelmodem
wordt geplaatst. Bij flats of appartementen
wordt de glasvezelkabel via de meterkasten
van de ene naar de andere woning doorgetrokken.

Stap 4: Glasvezelaansluiting activeren
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werken, dan doen ze dat straks ook.
U hoeft dus niks te vervangen voor het
gebruik van uw bestaande telefoon, router,
computer of analoge televisie. De kabels uit
het modem van uw huidige provider kunnen zo ingestoken worden naar het glasvezelmodem. Kiest u voor IP televisie dan
heeft u een UTP (netwerk/Ethernet kabel)
naar de televisie nodig. Is zo’n kabel lastig
aan te leggen dan kunt u een verbinding
maken via het bestaande stroomnetwerk
door het gebruik van powerplugs.
Ik heb een lopend contract, wanneer gaat het
nieuwe in ?
Dat bepaalt u helemaal zelf. Bij het afsluiten van een abonnement kunt u aangeven
dat uw nieuwe contract pas ingaat als uw
huidige contract afloopt. Ook als dat pas
over een jaar is. Uw toekomstig abonnement telt dan wel mee.
Ontvang ik straks alleen een rekening van
mijn provider. ?
Ja, u ontvangt maar van één partij maandelijks een rekening en dat is de provider
met wie u abonnement hebt afgesloten. In
deze prijs zijn alle kosten verrekend.
Ik heb mijn woning nu beveiligd. Kan dit ook
via een glasvezelaansluiting ?
Ja. Diverse providers hebben hiervoor
aanbiedingen. Er is concurrentie. Ons Net
Eindhoven brengt u graag in contact met
deze providers. Ervaring leert dat de inbelkosten vaak lager zijn en dat een extra
telefoonlijn kan worden opgezegd.

De door u gekozen serviceprovider activeert de door u zelf gekozen diensten en
daarmee bent u aangesloten en klaar voor
de toekomst

Stap 5: Apparaten aansluiten op
het glasvezelnetwerk

Alle apparaten sluit u dan aan op het glasvezelmodem. U doet dit met dezelfde kabels in huis die u ook nu gebruikt: zoals
coaxkabels voor uw analoge televisie en
radio, telefoonkabels voor uw telefoon en
UTP-kabels (ethernet kabels) voor internet
en routers. Kiest u ook voor IP televisie dan
moet er een extra UTP kabel naar de tv worden gebracht. Huiverig om het zelf aan te
sluiten? Informeer dan bij uw serviceprovider, sommigen bieden dit gratis, of tegen
een kleine vergoeding aan.
De medewerkers van Ons Net Eindhoven
adviseren u graag. Zie ook:
www.onsneteindhoven.nl.

Peter Nagelkerke
Geboren in Tongelre, maar
al dertig jaar woonachtig
in Stratum en dus inmiddels
een echte Stratummer:
Peter Nagelkerke. Zijn
overgrootvader kwam
honderd jaar geleden vanuit
Zeeland naar Eindhoven
om veldwachter te worden
in Philipsdorp. In die tijd
trokken veel mensen naar
Philips waardoor Eindhoven
snel uitbreidde. Om dat
ordelijk te laten verlopen
zorgde Philips zelf voor
de benodigde orde en
handhaving.
Peter: “En dus was mijn overgrootvader gewoon in dienst bij Philips. Maar wel compleet met sabel, bevoegdheid en officieel
veldwachtersuniform want hij was formeel
‘onbezoldigd’ veldwachter. Ook mijn opa
werkte bij Philips, 50 jaar lang. Hij heeft
zijn vrouw ook bij Philips ontmoet, namelijk in de Lichtfabriek op de Emmasingel.
Die fabriek had, zoals dat toen gebruikelijk
was, gescheiden trappen voor mannen en
vrouwen dus hoe ze mekaar ontmoet hebben is mij onduidelijk. Misschien zijn die gescheiden trappen pas later ingevoerd. Ook
mijn vader, in 1917 geboren in de Henriëttestraat, werkte natuurlijk bij Philips. 40
jaar lang en ikzelf heb 42 jaar bij Philips
gewerkt.
Ik kwam er op 18-jarige leeftijd terecht op
de designafdeling als beginnend tekenaartje en volgde ‘s avonds een opleiding aan
de Academie voor Industriële Vormgeving.
Die was toen net gevestigd in het oude stadhuis aan de Rechtestraat. Mijn hele carrière
heb ik bij Philips Design gewerkt waar ik,
bij mijn pensioen, als Senior Vice President

Interview

Ik heb jarenlang in Drachten gewerkt
aan scheerapparaten. Dus ook aan
de ‘Ladyshave’. Aan het eind van
de lopende band waar die dingen
gemaakt werden zat Piet de Graaf,
een klein manneke in een overall.
Zijn taak was het om elke Ladyshave
van een paar druppeltjes parfum te
voorzien. Aan elke Ladyshave die in
die tijd werd verkocht zat een mooi
klein labeltje: ‘Perfumed by Pierre Le
Duc’.
afscheid nam. In die functie was ik hoofd
van alle ontwerpstudio’s van Philips wereldwijd, verspreid over 23
landen.
Tien jaar van mijn carrière heb ik overigens mogen besteden aan een
echte Philips-icoon: de
Philishave! Prachtig product natuurlijk, generaties
van mogen meeontwikkelen. Alles, de ergono-

Oystermonument aan de Emmasingel
Het is het monument voor de slachtoffers
van het bombardement op 6 december
1942 gericht op de Philipsfabrieken aan
de Emmasingel. Het bombardement was
een geheime actie van de Engelsen met
als codenaam ‘Oyster’ vandaar dat het
monument de vorm kreeg van een enorme
oester.

Een mooi voorbeeld van een initiatief dat
mede door de belangeloze medewerking
van Peter Nagelkerke tot stand kwam.

Peter heeft met veel nabestaanden van de
slachtoffers gesproken en tekende daarbij
allerlei grotere en kleinere verhaaltjes op.
Die verwerkte hij in het monument en zijn
later ook in boekvorm uitgegeven.
10

mie en het design zelf natuurlijk – dus hoe ‘hij er uitziet en
aanvoelt – maar vooral ook
de binnenkant: nieuwe componenten, andere materialen,
kleinere motors en betere overbrenging: we hebben veel voor
elkaar gekregen.
De hele ontwikkeling van het
belang van design voor Eindhoven heb ik vanuit Philips en
natuurlijk ook na mijn pensioen op de voet gevolgd. De
aloude Academie voor Industriële Vormgeving ging Design
Academy
Eindhoven
heten, en
vooral Jan Lucassen
heeft daar een heel
positieve bijdrage aan
geleverd. Maar later
liep het wel een beetje uit de hand: zijn opvolger, Lidewij Edelkoort herinner ik mij
nog als iemand die
van Design (en de
van de Design Academy) echt een ‘hype’ wist te maken. Prachtig voor Eindhoven maar
een bedrijf als Philips had niet veel
aan hoogdravende ‘designconcepten’ waarbij, bij wijze van spreken,
een enkel draadje een ‘jurk’ kon
voorstellen.

Vincent
van Gogh
Peter Nagelkerke is al jarenlang
gefascineerd door een collegakunstenaar: Vincent van Gogh.
En vooral ook door het feit
dat Vincent tussen 1883 en
1885 regelmatig in Eindhoven
kwam waar hij pianolessen nam en de
kleurenleer van onder andere Eugene
Delacroix. bestudeerde. Peter heeft er
samen met de Stratummer Willem van
der Sommen zelfs een heel boek aan
gewijd: Van Gogh & Eindhoven.
Van Gogh was hoogstwaarschijnlijk
een zogenaamde synestheet, dat zijn
samenwerking tussen de Academie en de
Technische Universiteit, bijvoorbeeld in de
vorm van een jaarlijkse ‘Faculty of Sences’.
Dat moet je zien als een symposium waar
een keer in het jaar alle experts van alle zintuigen in onze stad bijeen komen. Dat kan
gaan over smaak, geur, kleur of over
alles wat met geluid te maken heeft,
want die experts zijn hier in Eindhoven
aan de universiteit te vinden. Een wetenschappelijk evenement dus, wat bijvoorbeeld onderdeel kan zijn van de designweek maar waarbij ook het Eindhovense
bedrijfsleven kan inhaken. Bij smaak en
geur denk je dan natuurlijk meteen aan
een mooie kans voor het culinaire bedrijfsleven.

mensen
waarbij
de zintuigen als het
ware gekoppeld zijn:
zij kunnen klanken
zien ze als kleuren, of
kleuren ‘proeven’ en/of
smaken ‘horen’.
De band tussen van
Gogh en de Regio
Eindhoven zou,
wat Nagelkerke betreft, best wat
nadrukkelijker zichtbaar mogen zijn.

Laat er geen misverstand over bestaan: het
feit dat de Design Academy intussen een
wereldnaam heeft gekregen heeft ook Eindhoven wereldwijd op de kaart is gezet. Je
moet alleen wel altijd met beide benen op
de grond blijven. Design heeft alleen betekenis als het bedrijfsleven er ook echt wat
aan heeft, het moet geen conceptuele kunst
worden. Ik pleit dan ook al lang voor een

www.peternagelkerke.nl
gemaakt, waar onder borstbeelden van bekende Nederlanders of bekende Eindhovenaren. De koppen van Kees Bol, Karel Vermeeren en Teun Gijssen. Op het stadhuis
vind je mijn borstbeeld van Peer van den
Molengraft, de kunstschilder die alle recente burgemeesters in Eindhoven op doek vereeuwigd heeft.
Ik had met mezelf afgesproken dat ik daar
geen geld voor vraag, ik heb geen zin om
rekeningen te sturen. Bovendien stimuleer ik
zo initiatieven die er anders niet gekomen
zouden zijn omdat het dan teveel
geld gaat kosten.

Cartoon Ton Smits in
3D, Ton Smitspark

Borstbeeld Karel
Vermeeren, Eindhoven

Borstbeeld
Frtis Philips

Monument
kinderkerkhof
In 2002 leerde Peter Nagelkerke Broeder
Sigbertus kennen. Die werkzaam was op
het kerkhof van de ‘Broeders der Liefde’
op Eikenburg, waar hij de taak had om
het kerkhof bij te houden.
Hij vertelde dat hij een klein grafsteentje
van een kind had gevonden. Het bleek dat
men vroeger geen doodgeboren en dus
ongedoopte kinderen mocht begraven in
geweide grond. Die baby’tjes waren in
het nabijgelegen ziekenhuis direct van de

Bortsbeeld
Teun Gijssen, Geldrop

Wie meer wil weten over Vincent,
Synesthesia en de ideeën van Peter kan
heel veel vinden op de website van Peter
en zijn vrouw Margaret:

Na 40 jaar werken voor mijn brood ben
ik mij na mijn pensionering enkel nog bezig gaan houden met dingen die ik leuk
vind. Zo ben ik beeldhouwer, schilder,
illustrator, columnist, jurylid bij competities en lid of voorzitter van diverse
stichtingen op cultureel gebied. Ik
heb de laatste jaren heel wat beelden

Intussen was de Dutch Design Week, dankzij organisatoren John Lippinkhof en daarna (de Stratummer) Hans Robertus, die dat
succes zou uitbouwen, tot een groot internationaal evenement uitgegroeid. De gemeentelijke investeringen hielpen daar gelukkig bij.

Monument van Gogh
Genneper Parken

moeder weggenomen en de tuinman van
het ziekenhuis kwam ze ‘s avonds in het
geheim brengen in een doosje zodat ze
toch waardig begraven werden. Niet op
het kerkhofje zelf maar op een ruimte achteraan.
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Don Quichotte,
Eindhoven

Broeder Sigbertus had een klein kinderkerkhofje gemaakt en ging op zoek naar
ouders die al jarenlang nooit geweten
hebben wat er met hun doodgeboren kind
gebeurd was. Steeds meer mensen hoorden van dit initiatief en kwamen heel vertederend een steentje leggen met de namen en geboorte- en sterfdatum. Soms
maakten ze een monumentje.
Peter zelf heeft een liggende plaquette gemaakt met drie engeltjes en later nog als
aandenken een in klei gebakken embryo
op een driekantige sokkel. Lees heel het
ontroerende verhaal op:
www.peternagelkerke.nl

“Eigenlijk gaat het veel te snel, ik moet nog zoveel regelen”

Bouw blok Iris loopt voorspoedig
Het gaat hard met de nieuwbouw van
ontwikkelvereniging Iris. Pas geleden
werd het hoogste punt gevierd en
ondanks de vorst ligt de bouw precies
op schema. Volgens aannemer BAM
worden de eerste woningen al na de
‘bouwvak’ opgeleverd. Op kijkdagen
in mei en juni konden bewoners hun
nieuwe huizen bezichtigen.

Zij woont vanaf haar vijftiende in de
Bloemenbuurt-Zuid, hij sinds hij met
haar trouwde. In mei was dat zestig
jaar geleden. Al die tijd wonen Chris
en Cor van Hirtum tevreden in de
Bloemenbuurt-Zuid. Inmiddels in een
gloednieuwe huurwoning.
Het is nog een week voor het diamantenhuwelijksfeest en de gebakjes staan al op
tafel. Maar het belangrijkste eerst: een
rondleiding door de woning. “Kijk eens hoe
breed de deuren zijn, zo nodig kan er een
rolstoel door. Alles lekker gelijkvloers. En
dan die grote huiskamer”, wijst Chris om
zich heen. “Dat komt goed van pas, want
elke zondag komt de hele familie langs,
dan zijn we met een man of achttien.”

“Jullie mogen vrij rondlopen, maar niet op
ladders klimmen en alleen de woningen ingaan via het binnenterrein”, zo verwelkomt
Patrick van Gerwen, uitvoerder van BAM,
de bezoekers. “Ik waarschuw wel dat het
er nog niet uitziet binnen, het is allemaal
ruwbouw.” Met zijn tweeën of in groepjes
druppelen bewoners het binnenterrein op.

Trapgat

Het blok Iris bestaat uit twee rijen eengezinswoningen aan weerskanten van een
binnenterrein. Eén rij woningen is al vergevorderd, daken, etages, tussenwanden en
trappen zijn al te zien, de andere rij moet
het doen met alleen goed zicht op de benedenverdieping. Daarom gaan Elise- Marie Vossenberg en buurvrouw Maya Bogers
eerst daar even kijken. Via twee de trappen
gaat het naar de zolder. Elise-Marie: “Dat
wou ik even zien, die trapleuning, want ik
heb net een nieuw droogrek gekocht, dat
moet in het trapgat kunnen hangen.”

Bijna een leven
lang in Bloemenbuurt-Zuid

Buitenmensen

Dan gaat het over het binnenterrein naar de
overkant. “Kijk, hier komen wij te wonen”,
wijzen de buurvrouwen. “Onze huizen zijn
precies even groot, maar Maya heeft de
keuken aan de voorkant, wij hebben gekozen voor de achterkant, dicht bij de tuin.
Wij zijn echte buitenmensen”, zegt EliseMarie. “Maya heeft een ruime gang, wij
hebben maar een klein halletje, de rest hebben we bij de huiskamer getrokken. Scheelt
toch zeventig centimeter in de breedte.”

Dubbel gevoel

“Of ik blij ben? Ik heb een heel dubbel gevoel”, zegt Elise-Marie Vossenberg. “Aan
de ene kant vind ik het geweldig dat het
zo snel gaat, aan de andere kant kriebelt
het omdat je nog zoveel moet regelen.
Wat doe ik op de muren, wat leg ik op de
vloer?”
Ondertussen geeft uitvoerder Van Gerwen
uitleg en beantwoordt vragen. “Hé Patrick”,
zeg een van de kijkers, “die foto’s die je
rondtwittert van de bouw, die zou ik
ook wel willen hebben.” En Patrick
belooft het te regelen.

Ontwikkelverenigingen Iris en Anjelier
De nieuwbouw van Anjelier bestaat uit zes koopwoningen, Iris telt in
totaal 57 woningen: 26 huurwoningen, 25 koopwoningen en zes appartementen voor opvangorganisatie Neos.

Volière

Vierenhalf jaar verbleven ze in een wisselwoning. De meeste ouderen vertrokken tijdens de sloop en nieuwbouw naar De Wilgenhof. Zo niet het echtpaar Van Hirtum.
Zij: “Mijn man houdt al zeventig jaar vogels, dat kon ik hem niet afpakken.”
Hij: “Gelukkig hebben we ook hier een ruime plaats. Ik was eerst nog bang dat die
niet groot genoeg zou zijn, want onze oude
tuin was 33 meter diep.” Aan alles is gedacht, bij te veel zon zet Cor de verrijdbare
volière gewoon een stukje verder.

Den aard

Moesten ze niet wennen? Chris: “De eerst
dag dat ik wakker werd, was vreemd. Mijn

man had hier snel den aard. We hebben
nergens naar hoeven omkijken, de kinderen
hebben alles geregeld en verhuisd.”
Ondanks hun hoge leeftijd hebben ze meegedaan aan de ontwikkeling van hun eigen
huis. “Ja, dat was wel apart. Je kon bijvoorbeeld zelf beslissen, waar je de keuken wilde, hoeveel kastjes en of je een openslaande deur of juist een raam wilde.”

Koffie

“Het is altijd een gezellige buurt geweest”,
zegt Chris. “We drinken al 39 jaar lang met
de buren koffie. De ene week bij hen, de
andere bij ons. Je merkt nu wel dat mensen
meer op zichzelf zijn. Ja, ik denk wel dat

Grote dag

Op 4 mei was de grote dag. Samen met
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en bekenden vierden ze hun diamantenhuwelijksfeest. “Het was grandioos”,
zal Chris een week later aan de telefoon
zeggen. “Er waren wel 76 mensen en een
zanggroep verzorgde de hele middag, ook
onze achterkleinkinderen hebben opgetreden. De dag erna zijn we met de kinderen
uit eten gegaan om na te praten.”
Om het helemaal af te ronden staat in
juni nog een trip naar de Efteling op
het programma. Voor de hele familie.

‘Tijdcapsule’ voor toekomstige generaties
Het was weer eens wat anders: geen eerste steenlegging, maar het begraven van een tijdcapsule
met persoonlijke zaken. Iris bedacht het en voerde
het uit. “We vonden zo’n steenlegging wat afgezaagd”, zegt Els Sol, een van de bedenkers. Een
voor een, in een lange rij, stopten bewoners begin
maart iets van zichzelf of een beschrijving van het
leven anno 2013 in de tijdcapsule.

Ook deze nieuwbouw gebeurde weer in nauwe samenspraak met de
bewoners via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. “Iris begon te
ontwikkelen van buiten naar binnen. Daardoor zijn hun tuinen groter
en hun parkeerplaatsen krapper dan bij andere ontwikkelverenigingen”, legt Bert Kaiser uit, procesmanager Vastgoedontwikkeling van
Domein. “Ook hebben ze gekozen voor zonneboilers, minder installaties en zo veel mogelijk natuurlijke ventilatie. We hebben er een fiks
isolatieprogramma op losgelaten en zo halen we het energielabel voor
de nieuwbouw.” Als alle woningen opgeleverd zijn, resteren er nog
tachtig woningen om te bouwen. Domein heeft beloofd deze te bouwen in economisch rooskleuriger tijden.

Samen met de hijskraanmachinist begroef een van
de kinderen de capsule. Els Sol: “Als deze huizen
over een jaar of tachtig straks ook weer plat gaan,
vindt de toekomstige generatie onze spulletjes en
leren zij iets over hoe het leven vandaag de dag
was.”

Interesse in een koopwoning van Iris?
Surf naar: www.bloemenbuurt-zuid.nl
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wij een van de oudste bewoners zijn.”
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De Wilakkers

Schoolprofiel

Zichtbaar vanaf de rondweg ligt basisschool De Wilakkers. De naam verwijst naar ‘wilde akkers’ waar in een ver verleden
armlastige Stratummers hun schapen en geiten voor niets konden laten grazen.

De toekomst
in huis
met glasvezel

hoe die ook in elkaar steekt. Het moet
niet zo zijn dat leerlingen van deze
school schrikken als ze straks voor het
eerst op het Stratumseind komen. Een
wat meer gemengde populatie zouden
we alleen maar toejuichen.”

Mediërend leren

Directeur Jan Bergmans voor zijn school

Belangrijk binnen de onderwijskundige
visie van De Wilakkers is het zogenaamde
mediërend leren.

kpn doet ’t
gewoon

Jan Bergmans: “Hieronder verstaat men
het maken van contact en het aansluiten

Belangstelling

De meest nabij gelegen scholen zijn de
Hasselbraam en de Klimboom, maar van
onderlinge concurrentie is geen sprake
omdat ze geen van drieën te klagen
hebben over gebrek aan belangstelling. De
Wilakkers kent zelfs nog een behoorlijke
groei: van 311 leerlingen vorig jaar tot dit
bij de bestaande mogelijkheden
van het kind als basis voor zijn
verdere ontwikkeling. Hierbij heeft
ontwikkeling geen plafond.
Bij mediërend leren worden de
leerimpulsen uit de omgeving
gestroomlijnd zodat ze aansluiten
op de motivatie en de mogelijkheden van
het kind. Mediërend leren beoogt de regie
van het denkproces bij het kind te laten.
Het kind volgt niet de leerkracht, maar de
leerkracht volgt, door mediatie (het goed
doorvragen), het kind dat daardoor nieuwe
stof beter begrijpt, meer zelfvertrouwen
krijgt en uiteindelijk beter leert.
jaar 345. Dat noopt binnenkort ook tot
een uitbreiding van het schoolgebouw die
gerealiseerd zal worden in coproductie met
de naastgelegen kinderopvang van Korein.
Er zal dan een extra verdieping met twee
nieuwe lokalen gerealiseerd worden die
gemeenschappelijk gebruikt gaan worden.
Een samenwerking die natuurlijk past in
het gemeentelijke streven alle basisscholen
uiteindelijk in Spilcentra op te laten gaan.

Het team van onze school heeft naast
de normale onderwijsbevoegdheid extra
vaardigheden in mediërend leren. Zo
hebben vier leerkrachten hun masters op
dat gebied gehaald. Dat er in onze school
ook een leerling met het downsyndroom
naadloos kon worden ingepast mag
trouwens wel gelden als een blijk van de
mogelijkheden van deze onderwijsaanpak.”

Jan Bergmans: “Ik
voorzie nog extra
groei als straks door allerlei stagnerende
ruimtelijke ontwikkelingen in Stratum helaas
een school onder de opheffingsnorm komt
en zal moeten sluiten. De Wilakkers is nu
een uitgesproken witte school maar wat
mij betreft mag de school best meer een
afspiegeling van de samenleving worden.
Een taak van een school is haar leerlingen
ook voor te bereiden op de maatschappij,

Cultuur krijgt een flink accent binnen
de Wilakkers, niet in de laatste plaats
gestimuleerd vanuit de ouders zelf,
waaronder een groot aantal met een
creatief beroep. Daardoor komen leerlingen
van de Wilakkers ook in aanraking met
bijvoorbeeld het Van Abbemuseum. Vorig
jaar nog speelde het Brabants Orkest in
de hal van de school dankzij ouders die
als musicus in het orkest spelen.
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Schrijf je
nu in

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

Cultuur

Ervaar nu al de mogelijkheden van de toekomst.
Met KPN Glasvezel gaat informatie met de snelheid van het licht. Zo kun je nu al standaard haarscherp
tv-kijken en supersnel internetten, zonder snelheidsverlies op meerdere computers tegelijk. Ook bestanden
up- en downloaden gaat vliegensvlug! In de toekomst zal de vraag naar bandbreedte alleen maar groeien.
Met KPN Glasvezel ben je er helemaal klaar voor. Maar alleen bij voldoende inschrijvingen wordt glasvezel
in Eindhoven Stratum* aangelegd. Schrijf je dus nu in!
AD 12175/02-13

Jan Bergmans, directeur van de
school: “Wij hebben als
SKPO school een grote mate
van autonomie in de manier
waarop we onze identiteit
en het onderwijs gestalte
geven. Voor ons houdt dit
in dat wij de kinderen leren
omgaan met levensvragen
vanuit
een
christelijke
overtuiging.
Wederzijds respect en naastenliefde zijn
daarbij voor ons de kernwaarden. We
noemen ons niet rooms-katholiek, maar
katholiek. Voor ons geldt: De vlag moet de
lading dekken. Daarom gebruiken wij hier
op school een methode om de sociaalemotionele ontwikkeling van onze kinderen
te bevorderen met toevoegingen vanuit de
Christelijke geloofstraditie.”

Eindhoven Stratum

*Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel.

Van oudsher was in het gebouw de Sint
Gertrudis meisjeschool gevestigd met
de jongensschool Sint Hubertus en de
bijbehorende Fatimakerk in hetzelfde
blok. De school heeft relatief grote
lokalen en, vrij bijzonder voor een
gebouw uit de jaren vijftig, een grote
hal die oorspronkelijk dienst deed als
gymlokaal.
Er zijn veertien jaargroepen en het
team telt in totaal 30 medewerkers. De
leerlingen komen uit het aangrenzende
Witte Dorp en wat verder weg, uit de
wijken Gijzenrooi of de Schrijversbuurt.

kpn winkels Eindhoven Centrum & Woensel | kpn.com/glasvezel | 0800 0404
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Het nieuwe winkelcentrum krijgt twee
supermarkten, fraaie winkelpanden
en een groot parkeerterrein aan de
achterkant. De plannen worden zo
gemaakt dat parkeren, wonen, win-

Nieuwe gevelaanzicht Heezerweg
kelen en bevoorraden
nauwkeurig op elkaar
afgestemd worden.
Projectontwikkelaar
Ruysdael Ontwikkeling en Woonbedrijf
tekenden een jaar geleden de samenwerkingsovereenkomst
er
yt
ru
G
Piet de
over de sloop en nieuwbouw van 65 woningen. Ook de overige eigenaren in het plangebied hebben toestemming gegeven om de plannen uit te voeren.
Zodra de gemeente het stedenbouwkundig
ontwerp goedgekeurd heeft kan het bestemmingsplan worden aangepast. Jur van Aken
van Ruysdael Ontwikkeling: “We willen het
bestemmingsplantraject en de aanvraag
omgevingsvergunning nagenoeg tegelijkertijd in procedure laten gaan. Zodra
die zijn doorlopen, kunnen we beginnen
met slopen en vervolgens gaan bouwen.
Een precieze planning is nu nog niet te
geven. Dat is afhankelijk van de te doorlopen procedures. Als alles meezit hopen
we in het tweede kwartaal van 2014 te
beginnen met de sloop.”

beproefde formule
mensen trekken.

gegarandeerd

Betrokkenheid buurt

we winkelcentrum worden de nieuwe comfortappartementen. Daardoor kunnen ook
mensen op leeftijd in Stratum blijven wonen.
Voor de duidelijkheid: het zijn geen zorgappartementen maar gewoon goed toegankelijke woningen. Hierdoor zijn ze ook
geschikt voor mensen met beperkingen. Inmiddels zijn de bewoners van circa vijftig te
slopen woningen al ondergebracht in een
andere woning. Woonbedrijf zal de nog
resterende bewoners eind 2013 aan een
andere woning hebben geholpen.

Hoogwaardig winkelcentrum

Alles is bedoeld om Stratum een hoogwaardig en centraal winkelcentrum te bieden
zodat de Heezerweg haar oorspronkelijke
allure weer terugkrijgt. Er komt meer diversiteit in het winkelaanbod en volop parkeergemak. Vanaf de Heezerweg komen er
twee ingangen naar de supermarkten. Een
full service supermarkt en een discounter.
Een voetgangerspassage leidt naar het
achtergelegen parkeerterrein en biedt ook
toegang tot de supermarkten. Dat parkeerterrein is voor klanten van de winkels en bewoners van de bovenwoningen toegankelijk
via de Korianderstraat. Er is plek voor ongeveer tweehonderd auto’s. Aan de zijkanten
van het winkelcentrum komen de publiekstrekkers. Dat zijn winkelketens die met hun

De gemeente Eindhoven, Woonbedrijf en Ruysdael Ontwikkeling hechten grote waarde aan een goed
contact met de omwonenden. Leefbaarheid en toegankelijkheid van de
wijk gedurende de voorbereiding,
sloop en bouw zijn daarom grote
aandachtspunten.
Tijdens een bijeenkomst in december
is daarom aan mensen uit omgeving
gevraagd om deel te nemen aan een
werkgroep die bedoeld is om mee te
denken bij alles wat speelt rondom

Nieuwe achterzijde Heezerweg
de voortgang van
de nieuwbouw.
Tijdens de bijeenkomsten worden
deelnemers bijgepraat en denken ze mee over
zaken zoals de
Piet van de B
roek
aan– en afvoer van toekomstig verkeer en inrichting van het parkeerterrein.
Een andere werkgroep zal proberen om de
overlast gedurende de overgang naar het
nieuwe winkelcentrum zo beperkt mogelijk
te houden. Ook wil ze de veiligheid van alle
huurders waarborgen. Onderwerpen en
mogelijke acties worden beschreven in
een beheerplan dat deze werkgroep opstelt. Tijdens regelmatig overleg worden
de lopende zaken besproken. Verder is
er aandacht voor extra dienstverlening in
de vorm van toezicht, het tegengaan van
bouwvervuiling en de tijdelijke verhuur
van leegkomende woningen.
De werkgroep is inmiddels gestart met de
buurtschouw. Door geregeld een rondje
door het plangebied te lopen zie je
samen snel welke punten goed zijn
en wat beter kan.

Comfortappartementen

Woonbedrijf is zeer tevreden over de
nieuwe plannen. Onderdeel van het nieu16

Speciale pagina van het Bewonersplatform Stratum
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De plannen voor de vernieuwing
van het winkelcentrum Boulevard
Zuid zijn in een vergevorderd
stadium, want de overeenkomsten
zijn getekend. Gemeente,
winkeliers en direct betrokkenen
zijn enthousiast over het ontwerp
van het nieuwe winkelcentrum met
woningen boven de winkels.

Stratum
zelfaanzet

2e kwartaal

Plannen Boulevard Zuid
vergevorderd

Eindhoven wordt steeds voller,
maar het moet goed verdeeld worden
De gemeente Eindhoven
wil meer ruimte in de
stad vrijmaken voor
huisvesting van een- en
tweepersoonshuishoudens
voor studenten en
buitenlandse werknemers.
Het Bewonersplatform Stratum vindt dat dat
alleen kan in overleg met bewoners van de
betrokken buurten. Maar daar schort het
vaak aan.
Burgerparticipatie is
een van de peilers
van het huidige en
ook van het vorige
college. Op papier
althans. Het platform zoekt regelmatig contact
met bewoners en buurtverenigingen.
“Daar horen we veel verhalen met voorbeelden van overlast vanwege al dan niet illegale
kamerverhuur en woningsplitsing”, vertelt
platformvoorzitter Ton van Schaik. “De gemeente heeft weliswaar een meldpunt ingericht, maar er is geen duidelijke terugkoppeling over wat er na zo’n melding gebeurt.”

Goede verdeling
Meiskelien Kleibeuker is ook lid van het platform. “We begrijpen dat iedereen een dak
boven zijn hoofd nodig heeft”, zegt ze. “Maar
dan moeten de verschillende groepen wel goed
over de wijken verdeeld worden, zowel binnen
als buiten de ring. Volgens de gemeente zitten
studenten het liefst in de buurt van de binnenstad, maar dat geldt tegenwoordig ook weer
voor jonge gezinnen.”

Het platform overlegt op gezette tijden met
het gemeentebestuur en raadsleden. Van
Schaik en Kleibeuker benadrukken dat het
bewonersplatform dan niet met eigen ideeën

de discussie aangaat. De voorzitter: “We zijn
een spreekbuis voor bewoners en buurtverenigingen; komen op voor hun belangen.” Dat
betekent volgens hem dat als de gemeente
een school wil verbouwen om Oost-Europeanen te huisvesten, ze eerst met de buurt in
gesprek zal moeten gaan. En afspraken maken
over wat te doen bij overlast.

Sociale cohesie
Kleibeuker noemt de ontwikkeling in de Gabriël
Metsulaan als voorbeeld van overlast. Daar is
een aantal huizen in gebruik door studenten.
“Zij hebben vaak een ander leefpatroon dan
een gezin, en die huizen zijn daar niet op gebouwd, vaak met houten vloeren en te gehorig.” Als het te bar wordt en de bewoners weg
willen, krijgen ze met een gesplitste woning aan
weerskanten hun huis niet verkocht. “Bij huisvesting van groepen in grote panden vinden wij
dan er meer variatie moet komen. Jonge en oudere studenten, ex-pats en Oost-Europeanen.
Dan heb je ook meer sociale cohesie.”

Het platform heeft in de afgelopen maanden
van bewonersorganisaties in Stratum binnen
de ring gehoord over de gevolgen van de
toenemende woningsplitsing. Voor het hele
stadsdeel was er een drukbezochte avond in
het Augustinianum. Beide gelegenheden hebben het platform veel suggesties opgeleverd
die op tafel zullen komen bij het eerstvolgende overleg met gemeenteraadsleden en
college van burgemeester en wethouders op
27 juni in het stadhuis. Daarvoor zullen ook
bewoners worden uitgenodigd.
Een van de belangrijkste is dat bij plannen
voor huisvesting en bij het verlenen van vergunningen voor kamerverhuur of woningsplitsing samen met de bewoners gekeken
wordt naar een evenwichtige samenstelling
van de huishoudens. Ook ziet het platform
wel iets in het idee om ex-pats en studenten
in niet te grote concentraties te huisvesten
17
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op het terrein
waar ze werken of studeren. Bovendien
kunnen nog meer kantoren tot woningen
worden verbouwd en in onbruik geraakte
bedrijventerreinen worden benut.
Woonvisie
Het platform zal de raadsleden ook voorhouden dat de beoogde verdichting van de
buurten binnen de ring in tegenspraak is
met de door burgemeester en wethouders
vastgestelde Woonvisie 2010-2015. Daarin
is vastgesteld dat buurten binnen de ring en
met name Stratum al een grote concentratie
ofwel woningdichtheid kennen.
Het platform heeft inzage gevraagd in het
handhavingsbeleid rondom kamerverhuur en
woningsplitsing. Van Schaik: “We zijn enorm
geschrokken van het feit dat van de illegale
praktijken er na interventie door de gemeente 98 procent wordt gelegaliseerd en er alsnog een vergunning wordt verstrekt.”

Burgerparticipatie
Van Schaik en Kleibeuker hebben ook al een
gaatje in de drukke agenda van de nieuwe
wethouder Yasin Torunoglu geclaimd. Hij is als
opvolger van Mary Fiers belast met Wonen,
Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie en dus
bij uitstek gesprekspartner voor het bewonersplatform. Burgerparticipatie betekent niet dat
burgers altijd hun zin krijgen. Maar ze willen
wél gehoord worden. Het platform heeft de
afgelopen jaren gemerkt dat als dat gebeurt, ze
ook verantwoordelijkheid willen dragen. En dat
komt de stad alleen maar ten goede.

Vrijwilliger
bij Vitalis
Wil je graag iets betekenen voor
anderen? Zoek je voor een paar uur
per week een zinvolle invulling? Heb
je affiniteit met ouderen en ben je
vooral enthousiast?
Ga dan aan de slag als vrijwilliger
bij Vitalis en lever een waardevolle
bijdrage aan het leven van ouderen.
Kom eens praten. Dan bespreken
we de mogelijkheden. Want het
maakt niet uit in welke levensfase je
bent, het gaat om jouw talenten.
Vitalis is altijd op zoek naar
vrijwilligers, voor bestaande en
nieuwe projecten.
Iets voor jou?

Neem dan per telefoon of
e-mail contact met een van
de coördinatoren en maak
een afspraak voor een
kennismakingsgesprek.
Frans Offermans
T: 040-2148300
M: 06-23613898
E: f.offermans@vitalisgroep.nl

of Susanne Leenhouts
T: 040-29333333

Twee vrijwilligers aan het woord:
Marieke, 46 jaar: “Een tijdje geleden
kwam ik vanwege ontslag thuis te zitten.
Hoewel ik jarenlang een kantoorfunctie
had gehad, was er toch ook altijd iets
wat mij aantrok in de zorg. Mijn ontslag
zorgde er voor dat ik van een nood een
deugd kon maken, eigenlijk gewoon een
superkans om eens wat breder te kijken.
Ik vond het wel
belangrijk dat ik
dichtbij, in mijn
eigen wijk iets
voor
anderen
kon betekenen.
Het contact met
de Wissehaege
was snel gelegd,
gewoon via de
site.
Daarna
heb
ik
een
gesprek gehad
met een van
de coördinatoren om te kijken wat voor
soort vrijwilligerswerk het beste bij mij
zou passen. Heel prettig dat daar naar
gekeken wordt en er blijkt meer mogelijk
dan ik aanvankelijk dacht.
Vanaf september afgelopen jaar begeleid
ik nu een groepje ouderen bij de
activiteit ‘koffie met een krantje’. Iedere
dinsdagmorgen hebben we het over het
nieuws uit de krant of andere zaken die de
bewoners bezighouden. Gezellig met een
kopje koffie en aandacht voor elkaar. Aan
het eind van zo’n ochtend ga ik dan weer
naar huis met een goed gevoel omdat ik
een steentje heb bijgedragen aan een
zinvolle tijdsbesteding.”

E: s.leenhouts@vitalisgroep.nl

Teun (35): “In diverse media lees je regelmatig hoe, in deze tijden van crisis en
bezuinigingen, we allemaal meer mogelijk moeten maken met minder. In de zorg
is het niet anders. In verband met ziekte
ben ik zelf helaas niet meer in staat om
aan het ‘gewone’ arbeidsproces deel te
nemen. Ik heb er wel behoefte aan me
nuttig te maken
en me betrokken te voelen.
De zorg leek me
derhalve een uitermate geschikte plek.
Momenteel ondersteun ik bij
de activiteitenbegeleiding, ga
regelmatig een
wandelingetje maken met
bewoners en ondersteun ik de cliëntenraad met het notuleren van de vergaderingen.
Het feit dat ik deze hulp in Wilgenhof kan
aanbieden in dezelfde wijk waar ik met
mijn gezin woon en waar mijn dochter
naar school gaat is een grote bijkomende
stimulans. Projecten zoals de huiskamer
en het ankerpunt kunnen de betrokkenheid
binnen een wijk enorm verbeteren en
spreken mij dan ook erg aan.
Met enkele bescheiden uren per week
kan zowel de werkdruk van de gedreven
zorgprofessionals als het leefplezier
van de bewoners, en dus van de buurt,
worden verbeterd. Hoe bescheiden ook,
alle beetjes helpen!“

Op zoek naar écht iets bijzonders?

Wijksteunpunt
Petazzie
Twee jaar zijn ze nu gevestigd onderin de
flat nu aan het Laurierplein. Vier verschillende organisaties die onder de naam Petazzie samen een pand delen om allerlei
vormen van ondersteuning aan te bieden
aan mensen uit de buurt.
Petazzie is een echt Brabants woord en
staat voor een stamppot met verschillende
ingrediënten. De ingrediënten die aan het
Laurierplein 27 de Petazzie vormen zijn:

Buurtzorg Stratum: zorgverlening door
goed opgeleide
wijkverpleegkundigen
en –
verzorgenden in kleine Buurtzorgteams.
Lunet zorg: biedt zorg voor en ondersteuning aan mensen met een beperking.
Zowel op het gebied van wonen als werk/
dagbesteding. Dit kan in de vorm van intramurale zorg of ambulante begeleiding.
Coöperatie Conquest: Zij bieden cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg
opleidingstrajecten. Hiermee kunnen ze
hun ervaringen inzetten voor anderen. Bijvoorbeeld als trainer, voorlichter, onder-

Zorg in Stratum

steuner. In een betaalde of vrijwillige
functie.
GGzE: helpt mensen met psychische
of psychiatrische problemen, verslavingsgedrag en schuldenproblematiek.  
Er wordt samengewerkt met woningbouwverenigingen,
uitkeringsinstanties,
gemeentelijke diensten, huisartsen, politie,
maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties, welzijnswerk en ouderenorganisaties. Uiteindelijk doel: mensen zich weer
thuis en op hun gemak laten voelen in de
samenleving. Petazzie is een ontmoetingsplek met en vóór mensen uit de buurt. Iedereen is welkom om eens kennis te maken. 	
Omdat alle organisaties samen werken in
één pand bent u altijd aan het goede loket. Overigens hoeft u zeker geen problemen te hebben. Een antwoord zoeken op
een simpele vraag kan ook een reden zijn
om eens binnen te komen. De medewerkers
van de verschillende organisatie hebben
met elkaar zoveel maatschappelijke kennis
en expertise, dat ze elke vraag beantwoorden. Of in elk geval weten wie hem wel kan
beantwoorden.

Tevens is er een
huiskamer met inloop en activiteiten. Voor
de buurt en door de buurt, waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten. Vijf dagen in de
week geopend van 9.30 tot 15.30 uur voor
mensen uit de wijk. Er staan wandelactiviteiten op het programma, maar ook creatieve activiteiten of kaartspelen. Eén keer
in de maand wordt er een avondactiviteit
gepland.
Bezoek de website om van de laatste
nieuwtjes op de hoogte te zijn. Iedereen is
van harte welkom!

CONQUEST >>
Huiskamer open van ma. t/m vr. 9.30-15.30 uur.
Laurierplein 27 • T: 040-2432266 • W: www.bijpetazzie.nl
Via de website kunt u ons ook mailen !
Dierenartsen Don de Bruin & Ester Roosenboom
Behandeling volgens afspraak: ma.-vr. 8.30 - 19.00 uur
do. 8.30 - 17.00 uur

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.

Scherm kapot?
Waterschade?
U kunt bij ons
terecht voor alle
reparaties!

Exclusieve gedragen damesmode en accessoires

mode

interieur

kado’s

Van oorbel tot eettafel en producten met een verhaal!

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

Gabriël Metsulaan 112 • 5611 SR Eindhoven • tel. 040 213 65 27
info@defonteineindhoven.nl • www.defonteineindhoven.nl
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Gespecialiseerd
in iPhone, iPad
en iPod
Snelle service en
scherpe prijzen!

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

Heezerweg 212 Eindhoven • T: 06 2525 3925
19

– advertorial –

Glasvezelexperts bouwt aan langdurige en vertrouwde relatie met klanten

Technische hulp met een gezicht
Glasvezel heeft mensen een
hoop te bieden maar dat
maakt kiezen niet eenvoudig.
Welke leverancier past nu het
beste bij je en wat moet je
allemaal weten en kunnen om
de boel goed aan te sluiten?
Het bedrijf Glasvezelexperts kan u daarmee helpen. Zij komen bij u thuis om samen
met u vast te stellen welk abonnement het
beste bij u past. Bovendien kijken ze meteen of er in huis iets gewijzigd moet worden bij het aansluiten van de apparatuur.
Als dat zo is nemen ze dat ook van u over
totdat alles helemaal werkt.
Glasvezelexperts neemt alle zorgen uit
handen en begeleidt u bij het kiezen van een
provider, of bij de overstap naar een andere
provider. Ze zorgen voor de coördinatie bij

het aansluiten van de glasvezelverbinding
en voor alle werkzaamheden aan de
installatie in huis. Als er later onverhoopt
vragen of storingen zijn kunt u direct bij
Glasvezelexperts terecht. Daarmee bent
u niet afhankelijk van een omslachtige en
anonieme klantenservice via een callcenter
want je krijgt een persoonlijke expert aan
huis die maatwerk levert zonder extra
kosten.
Glasvezelexperts is een zelfstandig en onafhankelijk bedrijf en werkt samen met verschillende providers zoals KPN, Telfort en
XS4all.

Glasvezelexperts richt
zich vooral op het opbouwen van een goede band met
haar klanten. Die klanten kunnen ook een beroep doen op
Glasvezelexperts bij computerstoringen, virussen, kapotte
harde schijven of voor onafhankelijk advies
bij de aanschaf van nieuwe apparatuur.
Wie een beroep doet op Glasvezelexperts belt via een lokaal nummer met een
ter zake kundige medewerker die vooraf al
precies op de hoogte is van de situatie bij
de klant thuis.

Gratis maatadvies Glasvezel • Computer en randapparatuur installeren en/of repareren • Draadloze verbindingen installeren
en beveiligen• Analoge, digitale en interactive TV installeren • (Her)installatie van Windows & Mac OS
Woonhuisautomatisering • Ruim assortiment computer en mulitmedia producten.
T: 040 4020810 • E: info@glasvezelexperts.nl • W: glasvezelexperts.nl

Iedereen
snel
internet.
Als internetprovider van het eerste uur vindt
XS4ALL dat iedereen gebruik moet kunnen
maken van een betrouwbaar en supersnel
netwerk: glasvezel. Want met glasvezel kunt
u optimaal gebruikmaken van de groeiende
mogelijkheden van internet. Van cloudcomputing tot gamen, van 3D televisie kijken
tot beeldbellen, en alles wat de toekomst nog
gaat brengen.
Het glasvezelnetwerk wordt niet zomaar
in elke gemeente aangelegd. Dit gebeurt
alleen als meer dan 30% van de huishoudens
interesse heeft. Help mee deze score te halen
en zorg samen voor de aanleg van glasvezel.
Ga naar www.xs4all.nl/iedereenglasvezel
en schrijf je in!
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BABYLON

Bij vertrek vanaf Eindhoven Airport gratis vervoer naar het vliegveld

Reis boeken, thuis en op maat?
Laat mij u adviseren!

PIZZERIA GRILLROOM

Ik ben Rolf Buijze, een ervaren reisadviseur.
Ik kom graag persoonlijk bij u langs,
• Reizen, precies op maat gemaakt, thuis
maar u bent ook welkom bij mij thuis.
per telefoon of e-mail

ITALIANO

• Proﬁteer van mijn onafhankelijk advies
• Dertig jaar reiservaring
• Bescherming door ANVR en SGR
voorwaarden

€u ro
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b e zo
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T
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tum

in St

Rolf Buijze • 06- 49662349

Hazenloop 18 • 5646 BB Eindhoven • rolf.buijze@personaltouchtravel.nl

ra

www.reisadviseur-rolf.nl • www.personaltouchtravel.nl

de VLINDER, de allerleukste
speelgoedspeciaalzaak

Geldropseweg 83 Eindhoven

wishbone bike

3 in 1

www.babylon-pizzeria.nl

☎ 281 12 62

282 06 88

Maandag en woensdag Pizza’s € 6,50
Dinsdag Pastadag € 6,00

voor kinderen van 1 tot 5 jaar

www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

Ben jij een echte
Eindhovenaar?

of

Jan van Riebeeklaan 15 • 5642 MB • Eindhoven

Creatieve topstylisten
met perfectie
Boulevard-Zuid
Heezerweg 286,
Eindhoven
Tel. (040) 211 27 34

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

www.haarmoderob.nl

ON, dé glasvezelprovider van Eindhoven, daagt je uit!
Ga naar www.EchteEindhovenaar.nl en doe mee!
Maak kans op
Eindhovense prijzen
Meer weten over ON?
Ga naar www.on.nl of bel 040 787 4000

Inkoop van goud
voor een eerlijke prijs !

Denkt u aan het inwisselen van gouden sieraden?
Doe dat dan bij uw vertrouwde Juwelier!
Vergelijk gerust en vraag bij ons vrijblijvend
om een opgave van de mogelijke opbrengst.

Bij GoldTime bent u zeker van de beste prijs !

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels

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

Geldropseweg 92
5611SL Eindhoven 040 211 45 90

(Wij zijn met vakantie van 6 juli t/m 29 juli)
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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 00
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?

