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10 jarig jubileum: tot 50% korting op monturen
10% korting op overige artikelen
(uitgezonderd andere acties)

50% korting
op de gehele
wintercollectie
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Het betere advies krijg je bij Schellen
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Stratum actueel

Van de redactie
In dit vierde en laatste nummer van dit
jaar aandacht voor ‘onze’ 75 jarige
Sterrenwacht.
Nog ouder en zeker zo Stratums is de
voetbalclub RPC. In dit nummer een blik
op de roemruchte geschiedenis van de
club en een gesprek met de voorzitter
en erevoorzitter.
Veel leesplezier in deze donkere dagen.
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Toch glasvezel in Stratum
Het zag er even naar uit dat de aanleg
van glasvezel in Stratum niet door zou
gaan omdat de benodigde 30 procent
aansluitingen niet gehaald kon worden.
Maar na de vakantieperiode zijn er toch
voldoende abonnementen afgesloten om
het grootste gedeelte van ons stadsdeel
alvast aan te sluiten. Een aantal buurten
moet nog even wachten maar ook deze
worden aangesloten zodra de animo daar
groot genoeg is. Met Stratum meegerekend
zijn er straks ruim 65.000 huishoudens
in Eindhoven voorzien van glasvezel.
Daarmee loopt onze gemeente voorop
want een enkele grote stad heeft dan zoveel
aansluitingen.

Aanleg

Bewoners die zich hebben aangemeld
ontvangen straks een bericht over de aanleg.
Deze woningen worden door een aannemer
bezocht. Samen met de bewoners wordt
dan bepaald waar de aansluiting in de

woning moet komen. Stratummers die nog
niet voor glasvezel hebben gekozen kunnen
overigens alsnog een abonnement afsluiten.
Wie meer informatie wil over glasvezel en de
abonnementen van de providers, kan terecht
bij Ons Net Eindhoven, de onafhankelijke
adviseur die de glasvezelaktie heeft opgezet
en nu met succes bekroond ziet.
De buurten die nu nog niet direct
meegaan zijn Looiakkers, Schuttersbosch,
en het gebied rond de Havensingel. De
glasvezelaansluiting komt daar wel al in de
straat te liggen maar (nog) niet tot in huis.

– advertorial –

Digitolk hielp al duizend Stratummers digitaal op weg
De stichting Digitolk Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie die mensen, in het bijzonder de ouderen in de
gemeente Eindhoven, kennis laat maken met de computer,
internet en e-mail. Ook in Stratum, in buurthuis ‘t Akkertje,
organiseert zij wekelijks computer- en tabletcursussen.
Digitolk beschikt over een vast computerlokaal en
heeft al vijftien jaar ervaring in het geven van laagdrempelige computercursussen. De cursussen worden
in de ochtend of de middag gegeven. De deelnemers
krijgen daarbij een lesboek waarin alle stappen van
de cursus visueel worden weergegeven.

Voorzitter Rob Buijs: “Ieder jaar ronden veel mensen onze
computercursussen af. Er zijn nu zeker meer dan duizend
Stratummers die dankzij Digitolk hun weg gevonden hebben op
de digitale snelweg”.
Digitolk heeft bovendien een gratis helpdesk voor iedereen die
een probleem heeft met de eigen computer, laptop, tablet of printer. Ervaren technische vrijwilligers analyseren het defect en trachten het probleem te verhelpen.

De prijs voor acht, (en als het nodig is meer) basislessen van 2
uur bedraagt maximaal 55 euro. Na het voltooien van een cursus
ontvangt de cursist een bewijs van deelname.
Na het volgen van een basiscursus kan men praktijkgerichte
cursussen bij Digitolk volgen. Zo hebben veel ouderen een digitale
fotocamera maar weten niet wat je met digitale foto’s kunt doen.
Daarom biedt Digitolk, met veel succes, een cursus aan over het
fotobewerkingsprogramma Picasa. Aansluitend is er een cursus in
het maken van een fotoboek.

De digitale wereld verandert snel. Daarom zal
ook het omgaan met sociale media, zoals Twitter
en Facebook, binnenkort aan het lesprogramma
worden toegevoegd. De eerste tabletcursus is al
met succes afgesloten.

Wijkcentrum ‘t Akkertje • Heezerweg 452 • Telefoon Digitolk: 040 - 2861 062 of 06-1349 8086
Informatie over de cursussen, kijk op: www.digitolk.nl • e-mail: admin@digitolk.nl

3

Sterrenwacht in Stratum 75 jaar
Stratum heeft unieke voorzieningen. Zoals een schouwburg, een ijsbaan en …
een heuse sterrenwacht! De Sterrenwacht staat er het langst. In 1936 kwam een nog jonge
Prins Bernhard officieel de eerste steen leggen.

Een jaar later was de bouw
van de sterrenwacht gereed
en in januari 1938 werd hij
officieel geopend. Dat was
dit jaar vijfenzeventig jaar
geleden. De Sterrenwacht
is in het Stadswandelpark
gebouwd omdat dat voor
de oorlog nog een stikdonkere plek buiten
de stad was. Het was bovendien ten zuiden
van de stad en aan de zuidelijke sterrenhemel zijn de meest interessante objecten te
zien.
Ook nu wordt enkel naar de zuidelijke sterrenhemel gekeken. Dat kan ook niet anders
meer want aan de noordkant is de lichtvervuiling boven het centrum van Eindhoven te
groot geworden en ook staan er inmiddels
hoge bomen in het zicht. De Stratummer
ging eens kijken en had een gesprek met
twee bestuursleden: Piet Eiff en Ferry Zijp.
Hoe is hier ooit een sterrenwacht gekomen?
Piet: “in 1935 is de Eindhovense Weer– en
Sterrenkundige Kring (E.W.S.K.) opgericht
door een paar leraren van het Sint Joriscollege en mensen van het Philips Natlab.
Die gingen aanvankelijk met eigen kijkers

De telescoop in aanbouw.
De Dr. A. F. Philips Sterrenwacht is op een
groot aantal dagen open voor publiek.
Van oktober tot april heeft de sterrenwacht
elke eerste en derde dinsdagavond van de
maand een publieksopenstelling met een
wisselend thema. De thema’s die aan bod
komen zijn afhankelijk van wat er op dat
moment te zien is aan de hemel.
Overige data en tijden vind je op de
website: www.sterrenwacht.dse.nl
Voor groepen – ook scholen – is er de
mogelijkheid een aparte afspraak te maken voor een groepsrondleiding. Beneden
in de sterrenwacht is een projectieruimte
voor presentaties. Verspreid over het ge-

De telescoop is 3,5 meter lang en heeft een spiegel van 40 cm doorsnede.
Het occulair waar je doorheen kijkt zit vooraan op de buis van de telescoop.
aan de slag, maar wilden natuurlijk al snel
steeds grotere en betere kijkers. Ook wilden
ze alles wat ze aan de hemel zagen ook
graag aan andere mensen laten zien. Die
Natlab ingenieurs wisten vervolgens Anton
Philips enthousiast te maken en uiteindelijk is
de Sterrenwacht helemaal door Philips ontworpen en gebouwd. Ook de kijker zelf. In
die tijd had Philips daarvoor ook alle kennis
en machines zelf in huis. Daarom is onze kijker ook een uniek apparaat; daar bestaat er
maar één van op de hele wereld.
Maar ook het gebouw is uniek
want het is ontworpen door ingenieur Kalff, die veel later bekend
werd door zijn revolutionaire ontwerp van het Evoluon. En ook de
Sterrenwacht is een fraai staatje
architectuur, min of meer in de
stijl van wat officieel De Amsterdamse School heet. Ook het interieur is, tot aan de meubels
toe, door hem ontworpen. Alles
is hier bovendien vijfenzeventig
bouw zijn er posterpresentaties en opstellingen te zien, zoals de slinger van Foucault, diverse schaalmodellen en nog veel
meer. Op de bovenste verdieping staat de
telescoop.
Bij geschikte weersomstandigheden kunnen bezoekers hier zelf een kijkje door
nemen. Door de kijker kan onder andere
gekeken worden naar planeten, nevels en
de maan. Via een zonnefilter kan overdag
ook veilig naar onze zon worden gekeken.
Daarnaast is er een speciale zonnetelescoop waarmee structuren op en rond de
zon zichtbaar worden die met een normale kijker verborgen blijven. Toegangsprijzen voor volwassenen zijn € 2,50 per persoon en voor junioren tot 18 jaar € 2,00.

Werkkamer op de eerste verdieping
De constructie van de koepel is bijzonder,
want om trillingen te voorkomen is de
vloer waar de bezoekers over lopen
gescheiden van de vloer waar de kijker
op gemonteerd is.
De koepel weegt 1800 kilogram maar
kan soepel draaien op een eigen rail.
Dat gebeurt met de hand via een
slinger. Ook de telescoop kan draaien,
onafhankelijk van de koepel. De kijker
moet namelijk automatisch met de
sterrenhemel
kunnen
meedraaien.
Vroeger gebeurde dat met een slinger
uurwerk, tegenwoordig is de aansturing
elektronisch.
jaar lang praktisch onveranderd gebleven.
De Sterrenwacht is nu een Rijksmonument en
op zichzelf al meer dan bezienswaardig.”

Heeft de Sterrenwacht nog een
wetenschappelijk doel?
Ferry: “In 1935 had men bij de oprichting van de E.W.S.K. en de sterrenwacht wel wetenschappelijke ambities.
Maar daar lijkt, mede door de Tweede
Wereldoorlog, weinig van terecht gekomen te zijn. Tegenwoordig is de lichtvervuiling in Nederland zo erg dat het
moeilijk of zelfs onmogelijk is om de
hemel goed te bestuderen. Daarvoor
gebruiken wetenschappers nu bijvoorbeeld de grote internationale sterrenwachten in Chili of La Palma. Vrijwel alle
Sterrenwachten in ons land worden nu geHet Sterrenwacht gebouw is eigendom
van de gemeente. De entreeprijzen zijn
de belangrijkste bron van inkomsten.
Alle werkzaamheden zoals onderhoud
en ook de rondleidingen worden verricht door vaste vrijwilligers.
bruikt voor educatieve doeleinden. Het bijzondere aan deze Sterrenwacht is dat hij
vanaf het begin al voor dat doel werd gebruikt hoewel er voor de oorlog ook nog kort
onderzoek mee gedaan is. In het bijzonder
aan variabele sterren, sterren die in helderheid variëren.
Men kon vanaf het begin met de kijker fotografische opnamen maken die hier in een eigen donkere kamer konden worden ontwikkeld.”
Piet: “Na de oorlog kwam
de ruimtevaart op gang en
nam de publieke belangstelling voor alles wat met
de ruimte te maken heeft

Wat krijgen bezoekers hier eigenlijk te
zien?

enorm toe. En dat heeft veel publiek hier
naartoe gelokt. En nog, want we ontvangen
hier toch gemiddeld 1500 mensen per jaar.”

Ferry: “Heel wat meer dan ze verwachten. Een bezoek begint op de begane
grond in de presentatieruimte waar we
een verhaal kunnen vertellen. Vroeger
deden we dat met dia’s, nu natuurlijk
met een beamer. We introduceren de
sterrenwacht zelf en geven een verhaal
over een specifiek onderwerp, zon,
maan of bijvoorbeeld jupiter. Daarna
gaan we naar boven en komen de bezoekers op de eerste verdieping waar
we weer andere dingen kunnen laten
zien. En uiteindelijk kom je in de koepel
waar je, als het helder weer is, zelf door de
kijker mag kijken.”

Toch niet allemaal tegelijk neem ik aan?

Zijn er nog bijzonderheden te vertellen?

Piet: “De ruimtes in het gebouw hebben
een doorsnede van 3,5 meter en de trappen
zijn relatief smal. Dus groepen die hier op
bezoek komen kunnen niet al te groot zijn,
want anders zie je niets en kun je ook niets
verstaan van de uitleg.
We hebben over de belangstelling trouwens
niet te klagen. Dat komt mede doordat er
tegenwoordig heel wat landelijke
evenementen worden georganiseerd waar wij bij aansluiten. Zoals recent de ‘Nacht
van de Nacht’ van de natuur– en milieufederaties en
bijvoorbeeld de landelijke
Sterrenkijkdagen.”

Piet: “De Sterrenwacht was aanvankelijk
heel lichtblauw geschilderd. In de jaren
tachtig is de hele sterrenwacht gerenoveerd en moesten ook de muren opnieuw
gevoegd worden. Daarvoor werd de toren
helemaal gezandstraald en werd de natuurlijke baksteen weer zichtbaar. Aanvankelijk
vond iedereen dat wel mooi maar toen
bleek al snel dat de lichte kleur functioneel
was: het onbeschilderde gebouw nam overdag veel te veel warmte op die ‘s nachts
weer werd uitgestraald.”

Bordes tweede verdieping.

De Sterrenwacht kort nadat de
muren opnieuw waren gevoegd
Best mooi maar niet functioneel.
Het gebouw is daarom toch weer
wit geschilderd.

Sinds een paar maanden kunt u in het stadswandelpark,
mensen zien rondwandelen die in de buurt van
lantarenpalen in het park hun smartphone of tablet voor
zich uithouden of hoog in de lucht richten.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een ‘app’ die speciaal
ontwikkeld is voor het 75-jarig jubileum van de Eindhovense
sterrenwacht.
‘Augmented reality’ is een techniek waarbij
een digitale laag toegevoegd wordt aan het
camerabeeld van een smartphone of tablet. In
dit geval locatiegebonden en gekoppeld aan
de omgeving van het Stadswandelpark.

Die mensen zien iets wat u zonder zo’n
apparaat niet kunt zien: zon, maan en
planeten. Verschillende
telescopen, maar ook
ruimtevaartuigen en
onze Nederlandse
astronauten Wubbo
Ockels en André Kuipers
die gewichtloos
rondzweven.

De app ‘Ruimtewandelen in het park’ is gratis te
installeren via de App Store (Apple) of Google
Play (Android).
Voor meer informatie over de AR-route zie:
www.ruimtewandeleninhetpark.nl
of scan de QR code hieronder.

Het
gaat
om
een speciale ‘augmented reality’ route.
‘Ruimtewandelen in het park’ geheten.
Een zeer interactieve manier om het
sterrenkunde en ruimtevaart te ontdekken tijdens
een wandeling in het groen.
Presentatieruimte op de begane grond.
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Ferry ”Daarom is het gebouw ook nu nog
grotendeels onverwarmd. Alle warmte
gaat via de muren weer naar buiten en
brengt de lucht in trilling, waardoor je
een minder scherp beeld met de telescoop krijgt. Als wij hier in de
winter bezig zijn trek ik altijd
thermisch ondergoed aan.”
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Voorzitter Jac Rooijmans en erevoorzitter Noud Marks:

Voetbal in Stratum:

“Groeien is nooit ons doel geweest”

RPC 82 jaar jong
Stratum kent verschillende roemruchte voetbalverenigingen maar RPC, oftewel Roosten Plein Club, is
een van de oudsten en veruit de grootste. De Stratummer nam een kijkje aan de Aalsterweg en sprak
daar met Jac Rooijmans, de huidige voorzitter, en ere-voorzitter Noud Marks, RPC-lid vanaf zijn
tiende en bijna net zo oud als de club zelf.
RPC is in 1931 ontstaan doordat jongens
die op zondagmiddag op het patronaat
van
de
Gerardusparochie bij
elkaar kwamen graag wilden
voetballen. Meester Verrijdt,
onderwijzer
van
de
St.
Tarcisiusschool nam het op
zich om dat te organiseren. Zo
werd de ‘Roosten Patronaat
Club’ geboren en konden er
al gauw oefenwedstrijden
gespeeld worden. In september 1931
speelde RPC de eerste competitiewedstrijd.
Het elftal promoveerde binnen een jaar
naar de tweede klasse RKVB waar het
twee jaar lang bleef spelen. In het seizoen
1936-’37 stootte RPC
door naar de eerste
klasse en het allereerste
kampioenschap volgde
twee jaar later.
In de oorlogsjaren werd
het steeds moeilijker om
competitie te spelen en waren er alleen
vriendschappelijke wedstrijden. In 19431944 was het spelen van uitwedstrijden
zelfs praktisch onmogelijk omdat spelers niet
meer beschikten over fietsen met banden.
Om toch uit te kunnen spelen werden er
soms tandems gehuurd tot ook
die niet meer beschikbaar
waren.
In de barre winter van
1944 tot 1945, een tijd
van grote brandstofnood, werd het grootste
gedeelte van het kleedlokaal illegaal afgebroken en hoogstwaarschijnlijk opgestookt.

weer beginnen en
in 1947 werd door
RPC een nieuw, zelfgebouwd kleedlokaal in gebruik genomen.
De naam van RPC werd
in 1950 veranderd
in Roosten Plein Club
omdat
‘patronaat’
toen al voor velen
een onbekend begrip
geworden was. Dat er in Eindhoven geen
Roostenplein meer bestond was voor
niemand een probleem: iedereen wist waar
RPC vandaan kwam.*)
Tien jaren gingen
voorbij met
wisselend succes,
meestal met RPC
eindigend in de
middenmoot.
In 1959 moest RPC haar
terrein achter de watertoren
verlaten. Er volgde een
periode waarin gespeeld
werd op allerlei velden tot in augustus 1961
weer een nieuw eigen terrein beschikbaar
kwam. RPC beschikte vanaf dat moment
over twee velden. Twee jaar later werden
nieuwe kleedlokalen in gebruik genomen,
voor het eerst met douches en verwarming.
In 1970, het jubileumseizoen, volgde zelfs
een heuse houten kantine.

Er waren intussen veel leden bijgekomen
maar een opmerking van toenmalig
trainer Frans van Kemenade in het
clubblad van februari 1971 doet
vermoeden dat die niet alleen voor het
voetballen lid geworden
waren:
“Nu de helft van de
competitie erop zit en we
kijken naar de resultaten
van het eerste elftal, is er
niet veel om trots op te
zijn. Als jullie evenveel inzet hadden op het
veld als bij het feesten stonden we er een
stuk gunstiger voor”.
Toch toonden die leden niet alleen inzet bij
het feesten. In 1976 werd
een echt clubpaviljoen
geopend dat door hen
zelf in zes maanden gebouwd was onder de bezielende leiding van uitvoerder Piet Schaap.
Naar hem werd paviljoen ‘t Schaopke’ dan
ook genoemd en het vormt, sinds kort opnieuw door vrijwilligers
flink verbouwd en uitgebreid, nog altijd de basis van waaruit teams en
vrijwilligers wekelijks de
kleuren van RPC hoog
houden.
En gefeest wordt er natuurlijk ook nog
steeds, of de sportieve resultaten daar nou
aanleiding voor geven of niet.
*) Het Roostenplein heet vanaf 1945
officieel Gerardusplein

Pas eind 1945 kon de normale competitie

Noud: “Ik werd lid in de tijd dat we nog
speelden onder de oude Watertoren
aan de Aalsterweg. Een knollenveld met
hier en daar wat gras. Voor de wedstrijd
pakten we een emmer met kalk en trokken we zelf de lijnen. Nooit helemaal
recht maar we hadden wel belijning.”

Noud: “Maar vrijwilligerswerk is hier natuurlijk ook gewoon schoonmaken of bardiensten draaien.”

straks wordt het terrein rond ons hoofdveld
ook nog smaller als de HOV lijn hier wordt
aangelegd.
Dus er wordt druk gekeken of er andere velden op dit sportcomplex aan RPC toe te wijzen zijn.”

Wat maakt RPC zo populair?
Jac ”We hebben vanouds altijd een grote
band gehad met de directe omgeving. RPC
is een club met een grote sociale cohesie en
dat geldt ook voor de wijken die hier omheen liggen. Uit die wijken komen ook de
meeste leden.”
Jullie hebben de naam een studentenclub te
zijn.”

RPC is enorm gegroeid sinds 1931 toch?
Jac: “Groeien is nooit een doel op zich
geweest voor RPC. Ledentallen gingen altijd
op en af bij ons maar inderdaad zijn we nog
nooit zo groot geweest als nu. We hebben
nu rond de 850 leden en we speelden vorig
seizoen met meer dan 40 jeugdteams,
waaronder drie meidenteams. Verder zijn er
acht seniorenteams en een team voor spelers
met een verstandelijke beperking. En dan
hebben we nòg een flinke wachtlijst. Dat
betekent dat je over een heel goed kader
moet beschikken. Daar hebben we gelukkig
veel vrijwilligers voor maar natuurlijk nooit
genoeg. We zouden met gemak nog tien
extra teams kunnen vullen.”
Waar komen die vrijwilligers allemaal
vandaan?
Noud: “Allemaal mensen die zich met de
club verbonden voelen, bijvoorbeeld omdat
ze zelf in het verleden hier gevoetbald hebben.”
Jac. “Of omdat ze hier nog steeds voetbal-
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len, want iedereen die hier speelt is ook verplicht vrijwilligerswerk te doen. Zo wordt
al onze C jeugd hier opgeleid tot kinderscheidsrechter zodat ze de E-tjes en de F-jes
kunnen fluiten.

Noud: “Er zijn aan deze kant van Stratum
best wat wijken waar hoger opgeleide mensen wonen en RPC trekt natuurlijk kinderen
uit die wijken. Dat is geen selectief beleid,
kinderen moeten op de fiets naar het voetballen kunnen.”
Jac: “Een club als Tivoli is jarenlang veel
groter geweest dan RPC omdat daar toen
veel meer kinderen in de omgeving woonden.
Van dat stempeltje studentenclub zullen we
niet snel afkomen maar RPC raakte veel
goede voetballers juist kwijt omdat ze buiten de stad gingen studeren.”
Heeft het eerste elftal daar onder geleden?
Noud: “Ach, wij willen altijd zo hoog mogelijk spelen maar uiteindelijk zien we wel hoe
hoog we eindigen.”
Jac: “Bovendien willen wij dat bereiken met
spelers uit onze eigen club. Wij betalen uit
principe geen spelers om bij ons in de selectie te komen spelen”.
Jullie hebben nu een stuk of vijftig teams.
Past dat allemaal op drie velden?
Jac: “Dat is inderdaad niet eenvoudig en
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Om hoeveel wedstrijden gaat het eigenlijk?
“Per week 24 thuiswedstrijden hier op het
RPC complex.”
Maar leden komen niet alleen voertballen.
Noud “De organisatie van een voetbalclub als RPC vergt ook heel veel vrijwilligerswerk. En zoals gezegd: als je bij RPC
wilt voetballen moet je ook vrijwilligerswerk
gaan doen. Dat begint vanaf de leeftijd dat
je in C-klasse speelt.
Zijn er zaken die jullie als bestuur extra
aandacht geven binnen de club?
Jac: ”De normen en waardencommissie
vinden wij heel belangrijk. Wat niet
betekent dat er bij RPC nooit iets gebeurt,
maar wel dat elk incident ogenblikkelijk
wordt aangepakt.
En natuurlijk ons scheidsrechterbeleid.
Daarvoor zijn wij sinds kort zelfs ARAG
gecertificeerd, een kwaliteitskeurmerk
dat
staat
voor
professioneel
arbitragebeleid”.

Het Witte dorp
Tuindorpen werden ze genoemd. Stadswijken met een dorps karakter. Vaak aangelegd in de periode tussen de twee wereldoorlogen. En hoewel de meeste wijken
in Stratum huizen met tuinen hebben, zijn er maar twee wijken in Stratum ook echt
als tuindorp ontworpen. De oude Kruidenbuurt, intussen afgebroken, en Het Witte
dorp, gelukkig nog praktisch authentiek bewaard.
Het Witte Dorp bestaat nu
bijna 75 jaar. De Stratummer
had een gesprek met Wieger
Cornelissen en Harrit Hoppenbrouwers, respectievelijk
voorzitter van de bewonersvereniging Witte Burgh en
Stichting Het Witte dorp.
Woont iedereen hier in een
rijksmonument?
Harrit: “Ik woon
in
een
van
oorspronkelijke
huizen uit 1937
en die zijn sinds
2001
voorzien
van een rood
wit schildje en
genieten dus de status van Rijksmonument.
Dat betekent dat je er eigenlijk niets aan
mag veranderen, zeker niet aan de
buitenzijde.”
Wieger: “En ik woon
in de Witte Burgh,
gebouwd
op
het

voormalige
terrein
van
DAF 1, waar tot 1989 de
aanhangwagenfabriek en de
lakspuiterij stond. Daar is in
de jaren 1993-1994 een nieuw
stukje ‘Witte Dorp’ verrezen.

Gaat oud en nieuw goed samen binnen de
wijk?

gezamenlijk succes
was
het
voorkomen
dat de bereikbaarheid van de wijk in gevaar zou komen. Er dreigde een verkeersbesluit te worden genomen waardoor er geen verkeer
linksaf vanaf de Geldropseweg de wijk in
mocht. Wij stelden vast dat de gemeentelijke verkeerstellingen waarop het besluit
was gebaseerd niet klopten. Die tellingen
vonden namelijk plaats terwijl de Petrus
Dondersstraat opgebroken was zodat er
natuurlijk geen representatief beeld van de
normale verkeersstroom werd gemeten.

Harrit: “Ook al hebben we verschillende
wijkverenigingen, er worden wel heel veel
activiteiten samen ondernomen. Een recent

Wieger: “De communicatie over de wijk
doen we samen middels onze wijkkrant ‘De
Witte’ en de gezamenlijke website. Ook ac-

Wieger: “En met de voordelen van nieuwbouw, zoals een gevarieerde en meer eigentijdse indeling en een goede geluidsisolatie.”

Geen kopie van de huizen die uit de jaren
dertig, maar wel woningen die dezelfde
sfeer uitstralen.”
Waarom hebben jullie twee verschillende
bewonersorganisaties?
Harrit: “ Ze hebben een verschillende functie. Cruciaal voor de stichting
Het Witte Dorp is het onderhoudsfonds wat de organisatie en uitvoering van schilderonderhoud
aan de woningen mogelijk
maakt.
Het
gezamenlijke
onderhoud
waarborgt
zo de uni-

Het Witte Dorp is een heel gaaf voorbeeld van een tuindorp. Het
is ontworpen in de stijl van de zogenaamde ‘Nieuwe Zakelijkheid’.
Het is als één stedenbouwkundig geheel ontwikkeld, met in totaal
265 woningen van verschillende grootte. Huizen met veel variatie,
maar wel binnen één basisconcept van langgerekte bouwblokken,
witgeschilderde bakstenen gevels op een zwarte plint en rode
pannendaken met een bij de hogere huizen asymmetrisch
zadeldak. Verder zijn er opvallende hoekpanden, typische
erkers en stalen kozijnen.
Het Witte Dorp werd ontworpen door Willem Marinus
Dudok, architect en stedenbouwkundige te Hilversum.
Hij heeft talloze, inmiddels fameuze ontwerpen, op zijn
naam staan. In 1937 werd acht hectare bouwgrond aan
de Geldropseweg geschikt gemaakt voor de bouw van 82 ‘moderne huizen
met veel glas’. Het strakke en voor die tijd inderdaad moderne ontwerp viel
niet meteen bij iedereen in de smaak: in de eerste jaren tot in de oorlog
bleef de helft van de huizen leegstaan. De huur was dan ook pittig: maar liefst 40
gulden per maand.
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formiteit van ons beschermd stadsgezicht. De leden
sparen met een maandelijkse bijdrage om
zo de grote en de kleine
schilderbeurt te bekostigen.
Zo blijven alle huizen in dezelfde kleur wit geschilderd.
Overigens: voor we die monumentenstatus kregen hebben we eerst een soort nulbeurt uit laten voeren. Met
subsidie van de gemeente
zijn toen in het oude deel
van de wijk de
buitenzijdes van
de huizen in een
zo oorspronkelijk
mogelijk staat gebracht. Compleet
met dubbele beglazing in kozijnen
met karakteristieke
smalle
profielen.”
Wieger: “Wij hebben een andere doelstelling. Onze huizen zijn gebouwd in een tijd
dat de gemeente de bewoners steeds meer
zelfvoorzienend begon te maken. Daarom
hebben wij bij de aankoop van onze huizen ons contractueel moeten verplichten tot
het onderhoud van bijvoorbeeld de garagepaden en brandgangen. Het eigendom
van de gemeenschappelijke paden is daarvoor ondergebracht bij een speciale stichting. Alle eigenaren van woningen die
aan een gemeenschappelijk pad grenzen, betalen daarvoor contributie. Die
stichting beheert dit geld en betaalt
daarvan aanschaf en onderhoud van
de verlichting en de energiekosten.”
Het nieuwe deel sluit naadloos aan bij
het gedeelte van Dudok.
Harrit: “Daar hebben de oorspronkelijke bewoners
zich
erg
sterk
voor moeten maken
want de gemeente had
aanvankelijk heel andere plannen. Maar
gelukkig is het nu een wijk geworden die recht doet aan de omgeving en
die aansluit bij de architectuur van Dudok.
Wel zijn er typische accentverschillen, zoals de kleur van de daken en de kleur van
voordeuren en de plint.”

Harrit: “Wij hebben inderdaad nog
halfsteens muurtjes die onze huizen scheiden
en moeten dus wel rekening houden met de
buren want anders stoor je elkaar. Onze
indeling is ook duidelijk gemaakt voor een
andere tijd. Ruim voldoende slaapkamers
boven maar beneden toch vrij klein voor
hedendaagse begrippen.”

De Buurtvereniging
tiviteiten zoals Sinterklaas, het midzomernachtsfeest en niet te
vergeten de jaarlijkse en een altijd
zeer druk bezochte Koninginnedag
waar trouwens ook
veel mensen van
buiten onze wijk op
af komen.”
Harrit: “Overigens bestaat er wijkbreed zorg
over de manier waarop
van gemeentewege met
de status van beschermd stadsgezicht wordt omgesprongen. Er worden gemakkelijk
vergunningen verleend die leiden
tot een verrommeling van het straatbeeld, zoals voor dakkapellen aan
de straatzijde. Ook het toestaan van
woningsplitsing tast het monumentale aanzien aan door extra voorzieningen voor bijvoorbeeld brandveiligheid.
Wij zouden graag zien dat de
gemeente zorgvuldiger waakt
over het straatbeeld in onze
wijk.”

Links ‘De Witte Burgh’, rechts de oorspronkelijke huizen van Dudok uit de jaren dertig.

Wijkagent Lydie Thomassen
Lydie Thomassen is sinds een
jaar of zes wijkagent in Stratum.
Op haar scooter, of bij slecht
weer de fiets, bezoekt ze haar
wijken in Tuindorp, Heistraat en
Nieuwe Erven.
Lydie: “Het aantrekkelijke van
wijkagent zijn is dat je meer kunt
doen dan alleen optreden bij
incidenten. In het dichtbebouwde
Tuindorp, een aantrekkelijke wijk
met een redelijke welstand, zijn
inbraken en autodiefstal hoger
dan gemiddeld en vragen extra
aandacht.
Heistraat, de wijk tussen Leenderweg
en Heezerweg is voornamelijk een
rustige wijk al zijn er, net als overal,
wat overlastpanden. Woningsplitsing,

met kamerbewoning, wordt hier als een
toenemend probleem ervaren.”
Met
iets
meer
dan
vijfduizend
inwoners is er voldoende tijd om het
eerste aanspreekpunt te zijn voor alle
wijkbewoners maar of dat zo kan blijven
is onzeker. Door de reorganisatie van de

politie zal het binnenkort
aantal
wijkagenten
in
Stratum van zeven naar
vier gaan en dat brengt
onvermijdelijk
mee
dat
een wijkagent zijn tijd
anders moet gaan indelen.
De hoofdtaak, optreden
bij
incidenten,
blijft
gewaarborgd maar voor
bijvoorbeeld voorlichting en
preventie zal de politie in
de toekomst mogelijk vaker
moeten verwijzen naar
bijvoorbeeld
particuliere
beveiligingsbedrijven.
In haar werkgebied ligt seniorencentrum
Wilgenhof. Sinds kort is dat de locatie
waar ze haar vaste maandelijkse
spreekuur heeft. Iedereen uit de
omliggende wijken kan daar terecht.

Spreekuur: elke eerste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur, Seniorencentrum Wilgenhof, Schalmstraat.

Volg Lydie Thomassen via Twitter: @brigadierTuin
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Nieuwe Bloemenbuurt-Zuid:
een buurt zoals die hoort te zijn

‘Het lijkt wel of je een
koophuis krijgt’

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) met huurders heeft in de
Bloemenbuurt-Zuid niet alleen mooie
en gevarieerde woningen opgeleverd,
bewoners zijn ook naar elkaar toegegroeid door het samen ontwikkelen.
Er zijn vriendschappen ontstaan, mensen
helpen elkaar vaker en er is ruimte om
moeilijke jongeren van opvanginstelling
Neos te huisvesten.
De participatiesamenleving wordt in
de nieuwe Bloemenbuurt-Zuid al volop
in praktijk gebracht. “Door het samen
ontwikkelen van onze woningen is de
onderlinge band gegroeid”, zegt Cees
Horsten, voorzitter van de Koepelvereniging
en huurder in woningblok Iris. “Toen de
eerste woningen in 2008 tegen de vlakte
gingen, zeiden we ‘we willen onze ouwe
buurt terug, maar met meer saamhorigheid’.
En daar zijn we honderd procent in
geslaagd.”

Veerkracht

Een dergelijke vitale buurt had Bert Kaiser,
gebiedregisseur van ’thuis (voorheen
Domein), voor ogen toen de wijkvernieuwing
begon. “Natuurlijk moet een woning naar
je zin zijn, maar een fijne woonomgeving
is net zo belangrijk. Ik merk dat mensen
elkaar hier op een vanzelfsprekende
manier accepteren met al hun goede en
minder goede kanten. De buurt heeft zoveel
veerkracht, dat ook kwetsbare mensen er
hun plekje vinden.”

Laatste terugkeerder in nieuwe
Bloemenbuurt-Zuid ontvangt sleutel

Ze was de laatste terugkeerder die eind
oktober de sleutel overhandigd kreeg.
Woonstichting ’thuis bezegelde het
mooie moment met een bescheiden
feestje voor de gelukkige Truus Carpay.
Ze heeft er jaren naar toegeleefd.

Samen koken en samen eten in ‘buurthuiskamer’ De Klimop

Leien dakje

Maar wie dacht dat bij woningblok Iris
alles van een leien dakje is gegaan, heeft
het mis.
“De groep heeft het ons soms best moeilijk
gemaakt”, herinnert Kaiser zich. “Het is
een mondige club die van wanten weet,
een groot deel van het bestuur van de
Koepelvereniging zit erin en die hebben al
twee eerdere bouwfases meegemaakt.”
Cees Horsten: “Het allerbelangrijkste was,
dat we geen kopie van eerdere woonblokken wilden, we hebben onze eigen inbreng

moeten bevechten. We hebben zelfs een
keer aan de noodrem getrokken, uiteindelijk bereikten we een compromis. Gelukkig
vergeet je die vervelende dingen gauw.”

Het is drie weken na de sleutelontvangst
en Truus Carpay (63) is al een eind op
streek: de plavuizen vloer ligt er, de
schilder is geweest, in het oude huis is
haar schoonzoon de linnenkast aan het
demonteren en eind november arriveren de
gordijnen.
“Voor mijn nieuwe vloer heb ik al mijn
spaarcenten
gebruikt.
We
hebben
vloerverwarming en je krijgt het meeste
rendement als je voor plavuizen kiest. Als
mijn gordijnen er zijn, kan ik verhuizen.
Ik hoop dat ik op 5 december, op mijn

verjaardag, in mijn
nieuwe huisje zit.”

Geluksvogels

Jarenlang
verbleef
Truus Carpay in een
wisselwoning in de
Bloemenbuurt-Noord.
“Ik was zo laaiend enthousiast over het zelf
ontwikkelen van mijn
huis, dat ik mijn buren ook meegesleept
heb. Ze wonen nu tegenover mij.”
Het allermooiste aan haar nieuwe patiowoning? Dat ze hem zelf heeft ingedeeld en
dat alles gelijkvloers is. “We zijn geluksvogels dat we zulke woningen kunnen huren.
Je kon je jaren geleden niet voorstellen dat
je zoveel kon veranderen in een huurhuis.

Iets goeds gedaan

“Het is toch het mooiste wat ons heeft kunnen
gebeuren: onze eigen huizen bouwen”,
vindt Horsten. “Ik heb aan het begin van de
wijkvernieuwing gezegd ‘we krijgen straks
de mooiste wijk van Eindhoven’. Dat hoor
ik nu ook terug van anderen, dan ben ik
best trots. Ik heb het gevoel dat we iets
goeds gedaan hebben: voor elkaar
en voor de buurt.”

Bloemenbuurt in 2015 weer een gewone buurt
Hoewel de Bloemenbuurt-Zuid nog niet helemaal

Gelukkig kan De Klimop als buurthuiskamer voorlopig
voortgezet worden in een pand van ’thuis aan de
Seringenstraat. De bewoners hebben bewezen op
eigen kracht verder te kunnen. Daar zijn we trots op!”

af is staat de buurt er weer goed voor.
Ze is daarom vanaf 2015 geen wijkvernieuwingsof actiegebied meer. Gemeente en ’thuis zorgen

Meer contact

wel voor een ‘zachte landing’ die nog doorloopt

De Bloemenbuurt-Zuid heeft ook meer contact met de
omliggende woningeigenaren en met de bewoners
van de Gerardusbuurt gekregen. “We zijn minder
een eilandje, het gaat niet meer over koop– of
huurwoningen maar over ‘jullie’, zegt Cees Horsten.
“Met onze ‘buren’ onderzoeken we bijvoorbeeld ook of
we samen de Gerarduskerk kunnen gaan gebruiken als
ontmoetingsruimte.”

tot in 2014.
“Het is goed dat de buurt minder aandacht nodig
heeft van gemeente en woningcorporatie”, zeggen
Bert Kaiser van ’thuis en gemeentelijk wijkcoördinator
Rob Woltinge. “Maar het betekent wel minder
financiële middelen voor activiteiten.”
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V.l.n.r. Bewonersondersteuner Mechtild Linssen, Truus Carpay en de overbuurman van Truus.

Ik heb een deur vanuit mijn slaapkamer
naar de badkamer laten maken, daardoor
heb ik geen drie openslaande deuren in
mijn halletje, maar twee. Ook heb ik dertig
centimeter van het halletje bij mijn woonkamer getrokken.”

Plattegronden

Je huis ontwikkelen naar eigen smaak is
niets iets wat je op een achternamiddag
doet. “Het kost veel tijd, ik weet niet hoe
vaak we in die twee jaar met ons huizenblok Iris vergaderd hebben.
Gelukkig hielp Mechtild Linssen, onze bewonersondersteuner, want plattegronden
moet je echt leren lezen. Van mijn overbuurman, in een eerdere bouwfase, heb ik
ook tips gekregen. Hij adviseerde om geen
raam maar een deur van de berging naar
de buitenpatio te maken, zo hoef ik mijn
schuifpui in de huiskamer niet elke keer te
openen.
Het is echt luxe dat ik zoveel in een huurhuis
heb kunnen veranderen, Mijn familie
zei ook ‘het lijkt wel of je koophuis
krijgt’.”

Buurt binnen afzienbare tijd afmaken
De laatste vaste huurder is teruggekeerd, maar

woningen te ontwikkelen. “En voor de laatste nieuwe woningen
gaan we niet wachten tot de woningmarkt weer aantrekt”, zegt
gebiedsregisseur Bert Kaiser van ’thuis. “We gaan de buurt
binnen afzienbare tijd afmaken.” En die belofte staat.

dat betekent niet dat de nieuwe BloemenbuurtZuid al helemaal af is.

Ook interesse om een woning te kopen of zelf te
ontwikkelen?

De teller staat op 241 opgeleverde huur- en koopwoningen,
in totaal moeten er 326 woningen teruggebouwd worden.
Een twintigtal kopers is inmiddels al weer aan de slag om via
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) hun eigen

Surf naar: www.bloemenbuurt-zuid.nl
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Paul Kivits koos voor thuiszorg van Sint Annaklooster:

“Het werd me terecht aangeraden”
Paul Kivits heeft altijd een heel
actief leven geleid.
Hij had jarenlang een evenmentenbureau en bemiddelde artiesten in muziek– en showwereld.
Ook stond hij aan de wieg van
de Eindhovense lokale omroep
waar hij jarenlang in het bestuur
heeft gezeten.
“Ik echt geleerd hard te werken,
meer dan honderd uur in de week. Daardoor ben ik wel helemaal opgebrand en
kwamen allerlei kwalen naar boven waardoor ik uiteindelijk helemaal arbeidsongeschikt ben geraakt.”
Hij is diabetespatiënt en heeft hart– en reumaproblemen. Maar hij bleef, ook nadat
hij volledig was afgekeurd, volop maatschappelijk actief. Stilzitten kan hij niet,
ook al moet hij noodgedwongen bij eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden,
zoals koken of afwassen, zichzelf steeds
op adem laten komen. Hij is nu 68 jaar
en woont naar tevredenheid in een appartement. Als er wat mis is kaart hij dat zelf
aan want hij zit in de bewonerscommissie en ook in het klantenplatform van de

ook nog in de cliëntenraad van Sint
Annaklooster.
“Maar nu geef ik het stokje daar over
aan anderen. Het grootste probleem
vind ik de bezuinigingen en daar kan de
cliëntenraad toch niks aan veranderen”.

Het wijkteam Stratum
woningcorporatie Trudo. Daarnaast is hij
nog volop actief in de hulpdienst van de
Socialistische Partij waar hij mensen helpt
met maatschappelijke en sociale problemen. Dankzij thuiszorg kan hij zelfstandig
in zijn appartement blijven wonen.

Advies

De keuze voor Sint Annaklooster was
bewust: dat was hem door oud wethouder
Hans Martin Don aangeraden. Een goed
advies want Paul Kivits is nog steeds
tevreden over de hulp die hij van Sint
Annaklooster krijgt. Wel is hij ongelukkig
met de bezuinigingen op de WMO.
Daardoor krijgt hij per week nog maar
één keer hulp in plaatst van twee. Actief
als hij is zat hij de laatste twee jaar

De medewerkers van Sint Annaklooster
werken wijkgericht en gaan altijd uit
van de persoonlijke mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij wordt ook
ondersteuning geboden aan familie en
mantelzorgers.

Aalsterweg 289B • 5646 RE Eindhoven • T: 040-29 45 470 • E: info@sintannaklooster.nl • W: www.sintannaklooster.nl

Huiskamer Plus in
Vitalis Wilgenhof
Bent u op zoek naar een gezellige ochtend invulling
met een praatje of een leuke activiteit? ‘De Huiskamer
Plus’ in Vitalis Wilgenhof in Stratum is een plek
waar u op een ongedwongen manier anderen kunt
ontmoeten. Of u nu bij Vitalis woont of in de wijk, u
bent van harte welkom.

receptie en naast de entree van de
gemakswinkel. De nieuwe ruimte is wat kleiner waardoor de
Huiskamer een meer persoonlijk karakter krijgt.
Er is een verruiming van de openingstijden gerealiseerd om
iedereen voldoende gelegenheid te bieden om de Huiskamer
te bezoeken.

Vorig jaar is er in Wilgenhof een start gemaakt met de Huiskamer
van Stratum. Een plek waar u op een ongedwongen manier
anderen kunt ontmoeten, kunt genieten van een kopje koffie
of thee, een praatje kunt maken en gezamenlijk een activiteit
kunt doen. De huiskamer is toegankelijk voor wijkbewoners van
Stratum maar ook voor bewoners van Vitalis Wilgenhof.

Openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30-12.30 uur en
op donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur.

In november j.l. is de Huiskamer verhuisd naar een andere ruimte
binnen Wilgenhof.
Deze ruimte ligt ook in het
-makkelijk toegankelijke- paviljoen
van Wilgenhof, links van de

Komt u eens langs! De koffie staat klaar. U bent van harte
welkom. Wilt u meer informatie over de Huiskamer van Stratum
dan kunt u bellen met: Coördinator, Imke Splinter,
telefoon: 06-57569997. Zij beantwoordt uw vragen en
helpt u graag verder.
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Zorg in Stratum

Wijkverpleegkundigenspreekuur bij ZuidZorg in Stratum
Elke werkdag kunt u tussen 14.00 en 15.00
uur terecht bij het Wijkverpleegkundigen
spreekuur van ZuidZorg.
Wij helpen u bij uw vragen over verpleging,
verzorging en andere ondersteunende zorg
bij u thuis.
Wijkverpleegkundige Doortje Klinkenbijl vertelt:
“Naast ons reguliere werk bij ZuidZorg bieden
we nu, met een klein team wijkverpleegkundigen,
Stratummers de mogelijkheid om vragen te stellen.
De thuiszorg is sterk aan het veranderen en hierdoor
is het voor veel mensen niet duidelijk wat er allemaal
kan en hoe dat in de praktijk geregeld moet worden.
We zijn 1 november begonnen met ons spreekuur en
tot nu toe wordt het ruim bezocht. De meeste vragen
gaan over wat verpleging en verzorging inhoudt,
wat wij kunnen bieden en wat men kan verwachten.
Ook komen er vragen over huishoudelijke zorg en
andere diensten van ZuidZorg. Naast het geven van
informatie kunnen we soms ook direct helpen bij het
invullen van aanvraagformulieren.”

Zeven van de wijkverpleegkundigen die het spreekuur gaan draaien

Ons spreekuur is er voor iedereen. Ook als u een vraag heeft voor uw partner, een familielid of een
kennis. U vindt ons in Stratum aan de St Lidwinastraat 4 in Eindhoven. Loopt u gerust eens binnen.
Het is geheel vrijblijvend en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Bent u niet in de gelegenheid
om bij ons langs te komen? Belt u dan voor een afspraak bij u thuis, met een wijkverpleegkundige
van Stratum naar 040-2301609 of mailt u naar wvstratum@zuidzorg.nl. Graag tot ziens!
ZuidZorg • St Lidwinastraat 4 • 5643 RS Eindhoven • 040 2301609

ZuidZorg wenst u hele fijne feestdagen
en een heel gelukkig 2014!
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Dorpsschool in de stad:

Schoolprofiel

De Klimboom

Saltoschool De Klimboom is al 55 jaar gevestigd in de Sint Norbertuslaan en
profileert zich als een warme ‘dorpsschool in de stad’. De Stratummer wilde wel eens
weten wat dat in houdt en sprak met directeur Rob van Buul en drie van zijn collega’s: Roza Verhoeven, Hans Koolen en Esther Baten.

Rob: “Er is veel aandacht voor de cultuur en
het klimaat op onze school, zodat de kinderen maar ook wij als personeel in ontwikkeling blijven. Ook zijn we continu bezig om
het onderwijs aan te laten sluiten bij actuele
ontwikkelingen. En natuurlijk waarborgen
we de onderwijskwaliteit. Dat doen we door
zo goed mogelijk de behoefte van het individuele kind te volgen.”
Roza: “Op De Klimboom gaan
we altijd uit van het positieve in
het kind. Er wordt hier daarom
niet nagekeken met een rode
pen maar met groen:
het goede wordt benadrukt. Zo worden er
hier ook geen cijfers
gegeven maar werken
we met schriftelijke beoordelingen.

Oorspronkelijke Esther: “Ook bijzonder
wandschildering uit is dat er klassikaal wordt lesde jaren vijf tig
gegeven maar wel met differentiatie per leerling. Zo zijn er per klas
vaak verschillende niveau-groepen per vak.
In één klas kunnen kinderen zitten die op het
niveau van groep vijf rekenen terwijl andere leerlingen op het niveau van groep zeven
werken. Op die manier kan een specifieke
ontwikkelingsachterstand worden ingelopen
zonder dat het nodig is een jaar te doubleren. Er moet ook wel een echt speciale reden, als een kind een jaar blijft zitten op De
Klimboom en dat komt dan ook maar weinig
voor. Kindgericht kijken is dan ook een sleutelwoord op de school. Daarvoor zijn bovendien interne begeleiders inzetbaar waarmee
observaties per kind kunnen worden doorgesproken”
Roza: “Een andere bijzonderheid op De
Klimboom is dat kinderen er de Engelse
taal leren. Dat gebeurt al vanaf groep een.
De achterliggende gedachte is
niet alleen dat beheersing van
het Engels steeds belangrijker
wordt, maar ook dat je het kinderen haast spelenderwijs aan
kunt leren als je er op een heel
jonge leeftijd mee begint.
Door het enthousiasme van
onze Froukje Polman, die daarin een voortrekkersrol
vervult,
is
nu de hele
school actief
betrokken
bij het onderwijs in
het Engels.

Recent zijn acht
leerkrachten nog
naar Canterbury in
Engeland gegaan
om hun Engels verder te ontwikkelen.
Hoewel er meer
scholen zijn die Engels op het rooster
hebben is de Klimboom hiermee in
Stratum in elk geval uniek.”

Van links naar rechts: Esther Baten, Hans Koolen, Rob van Buul
en Roza Verhoeven.

Hans: “Het is en was altijd een buurtschool.
Toen na bijna 40 jaar de omliggende buurt
sterk vergrijsde dreigde onze school onder het minimumaantal leerlingen te komen
waardoor opheffing dreigde. Onze redding in die tijd was de nieuwe wijk Gijzenrooi waaruit vanaf het begin van de jaren
negentig een nieuwe aanwas van kinderen
kwam. Dat leidde zelfs tot ruimtegebrek zodat er les gegeven moest worden in krappe
omstandigheden.”

Roza: “In het jaar 2000 zijn daarom vier
nieuwe lokalen aan het bestaande gebouw
toegevoegd. De school is daarmee nog
steeds niet ruimbemeten maar de combinatie van het schoolgebouw uit de jaren vijftig
en de fraaie nieuwbouw zorgt wel voor een
sfeervolle omgeving. De school telt nu 378
leerlingen die nog steeds grotendeels uit de
omgeving komen. De meesten uit Gijzenrooi, Burgplan of Tuindorp en enkele leerlingen van wat verder weg, zoals uit
Tongelre. Misschien is dat ook wel
de reden dat de school geen continurooster kent waardoor de meeste
kinderen dus tussen de middag thuis
eten. De school bestaat intussen al
zolang dat nu ook kinderen van
oud-leerlingen de klassen bevolken.”
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Rob: “Ideaal
voor onze
school is een
aanwas
van 60 leerlingen zodat alle
klassen dubbel
bezet kunnen
worden.
Die aanwas komt van de peuterspeelzaal
waarmee we samen een spilcentrum vormen. Die peuters zitten een paar honderd
meter verderop aan de Lidwinastraat. Van
echt ruimtegebrek is op De Klimboom vooralsnog geen sprake en er is, ondanks het feit
dat de klassen redelijk vol zitten, ook geen
leerlingenstop.
Nieuwe leerlingen kunnen nog altijd worden
geplaatst. Hoewel De Klimboom een aantal
jaren geleden de naam had een typisch
witte school te zijn is daar, net als bij andere
scholen in Stratum, steeds minder sprake
van. Dat komt omdat de buurten uit het
voedingsgebied diverser worden. Maar ook
omdat ouders met een niet Nederlandse
afkomst hun kinderen bewust niet naar
een school met eenzijdige populatie willen
sturen.”
Roza: “Wel is er het gemis van een
gezamenlijke ruimte zoals een aula in de
school. Toch zijn er veel activiteiten die
met verschillende klassen samen gedaan
worden. Daarvoor wordt uitgeweken
naar buiten. Buiten de school op andere
locaties of letterlijk buiten op het eigen
schoolplein met de prachtige (klim)boom.
Sportdagen worden daarom gehouden op
de gemeentelijke atletiekbaan en voor de
jaarlijkse musical geniet de Klimboom
gastvrijheid bij het Lorentz Casimir
Lyceum.”

Tijdelijke bewoners in Plaza Futura
Het pand van Plaza Futura heeft
tijdelijke bewoners. De Stratummer ging er eens kijken en trof er
twee toneelgezelschappen aan.
Een gesprek met Mieke Fiers van
‘Afslag Eindhoven’ en Reem Wittenbols van het jeugdtheatergezelschap ‘Hetpaarddatvliegt’.
Wie zijn jullie?
Mieke: “Afslag Eindhoven bestaat
nu bijna zes jaar en maakt vooral
locatietheater. We maken grote en
kleine voorstellingen. Voorstellingen over echte mensen van vlees en
bloed waarbij het in het leven soms niet altijd
even lekker loopt maar die niet bij de pakken
blijven neerzitten. Onze nieuwe voorstelling
‘Reis naar het einde van de nacht’ is gebaseerd op eerste deel van het boek van Celine en nog tot 30 december zien op locatie
bij Piet Hein Eek. Verder maken we ook improvisatietheater met een vrolijke kant. Met
‘Ter Plekke’ zijn we in 2014 nog twee keer
te zien in het parktheater en een keer in het
Gaslab op de TUE. Ook doen we straattheater her en der in het land.”
Reem: “Hetpaarddatvliegt is een eigenzinnig theatercollectief dat voorstellingen maakt
waarin zowel kinderen en volwassenen zich
kunnen herkennen. We spelen onze voorstellingen door Nederland en Vlaanderen en
zijn niet meer weg te denken uit Brabant en
Eindhoven. Daarbij doen we in Eindhoven
projecten met kinderen, ‘Weiland’ en ‘Jonge
Paarden’ en educatieve creatieve projecten
met scholen.”
Mieke:“Beide gezelschappen zaten samen
in het pand aan de Paradijslaan waar vroeger theater Het Klein gevestigd was. Daar
hebben we zeven jaar gebruik van mogen

In het vorige nummer kwam het initatiefvoorstel om Plaza Futura als filmhuis
te behouden ter sprake. De initiatiefnemers voelden zich niet serieus genomen
en dan met name door D66 en PvdA.
Die wilden daar graag op reageren:

Afslag Eindhoven speelt Reis naar het
einde van de nacht
Een theatrale vertelling over oorlog,
vrij naar Louis-Ferdinand Céline.
Nog tot 30 december op locatie bij
Piet Hein Eek in Eindhoven
www.afslageindhoven.nl
Hetpaarddatvliegt speelt ‘Rooie Kop’
22 januari in Plaza Futura

www.hetpaarddatvliegt.nl
maken maar heeft nu een andere bestemming gekregen. Daarom zijn we blij dat we
hier nu een tijdje kunnen zitten. Het pand
heeft een theaterzaal die heel geschikt is om
onze nieuwe voorstelling te repeteren. In februari 2014 moeten we hier weer weg.
Waarschijnlijk gaat Afslag Eindhoven dan
naar ‘Sectie C’ in Tongelre, een voormalig
bedrijventerrein waar al veel creatieven zitten zoals vormgevers en kunstenaars. Een
goede plek voor ons om tussen te zitten.”

William Aarts, D66: We hebben het
burgerinitiatief serieus bekeken en beoordeeld op inhoud. Het initiatief vroeg indirect subsidie (door lage huur) en dat vond
D66 niet verantwoord. We verwachten
bovendien een alternatieve –liefst culturele– invulling voor het pand. We vinden wel
dat we voortaan meer het gesprek aan
moeten gaan, zeker als mensen veel tijd in
een initiatief steken.
Frank Depla, PvdA: Het burgerinitiatief is door de politiek niet gehonoreerd.
Ook wij hebben tegengestemd. We vonden het een goed het initiatief maar wilden ook andere ideeën een kans geven
We waren dan ook zeer verbaasd te lezen
dat de PvdA het initiatief niet serieus heeft
genomen en hebben weer met Bas Diemer
gesproken. Diemer: “Juist omdat de PvdA
zich betrokken getoond heeft waren de
verwachtingen hoog en dus onze teleurstelling achteraf groot.”
Reem: “Wij weten nog niet waar we dan
naar toe gaan. Het Paarddatvliegt zou
graag hier willen blijven want het pand zou
prima geschikt zijn om er een soort ‘jeugdplaats‘ van te maken waar zowel theater als
andere dingen, zoals cursussen of films, voor
kinderen en jongeren zouden kunnen plaatsvinden. Daar is behoefte aan in Eindhoven,
want een stad zonder theater is geen stad.
Hopelijk komt de gemeente terug op
het besluit om te verkopen en zodat
er mooie dingen kunnen gebeuren.”

Vintage design De-Spot

– advertorial––advertorial –

Je kijkt je ogen uit in Designwinkel De-Spot aan de Geldropseweg.
In een voormalige supermarkt vind je een grote en verrassende collectie
designmeubels, lampen en speelgoed uit de jaren vijftig, –zestig, –zeventig en
tachtig. ‘Vintage design’ waar een grote vraag naar is.
Eigenaar Joan Vereijken “Ik verkoop wereldwijd via mijn website www.de-spot.com.
Het viel mij op dat architecten en inrichters uit Eindhoven voor vintage design naar
Amsterdam gaan. Designstad Eindhoven hoort zo’n zaak zelf te hebben dus heb ik aan
de Geldropseweg een ruime winkel geopend. Het is trouwens leuker om de mensen
aan wie je iets verkoopt ook echt te
ontmoeten. Ik doe dit samen met mijn
vrouw Esther die zich bezig houdt met
de styling van de winkel, de website
en Facebook. En verder maakt ze
woonasseccoires.

Geldropseweg 149 • 5611 SG Eindhoven • T: 7370065 • M: 06 25354471 • Open: do. en vrij. 10.00 - 18.00 u. zat. 11.00 - 17.00.

15

Tijdelijk beheer in
de Nieuwe Erven
Winkelcentrum Boulevard Zuid
wordt flink uitgebreid en zal
in naar verwachting in 2016
klaar zijn. Maar er komen niet
alleen nieuwe winkels; er zullen
ook 65 nieuwe woningen
gebouwd worden. Woningen
bedoeld voor senioren. Daarin
kunnen ze zelfstandig blijven
wonen zonder naar een
ander stadsdeel te hoeven
verhuizen.

Albert Pieters en Achil Janssen

Om dat mogelijk te maken moeten er wel
bestaande woningen worden gesloopt. De
bewoners van die panden zijn bijna allemaal al naar een nieuwe woning of zitten
tijdelijk in een tussenwoning in afwachting
van de nieuwbouw.

Albert: “Nu de nieuwbouw definitief doorgaat worden de te slopen huizen bewoond
door mensen met een tijdelijk huurcontract.
Om de leefbaarheid in de Nieuwe Erven
overeind te houden is het wel nodig dat er
een vinger aan de pols gehouden wordt.

Achil Janssen en Albert Pieters wonen al
vele jaren in Nieuwe Erven. Beiden zijn actief in een onlangs opgerichte werkgroep:
‘Tijdelijk Beheer Boulevard Zuid’. De Stratummer zocht de heren op om te vragen
naar het doel daarvan en ook om te horen
hoe het gaat in het te slopen gebied.

Daarom zijn er twee werkgroepen opgericht; Tijdelijk Beheer en Nieuwbouw. Zes
personen uit onze wijk nemen deel in de
werkgroep Tijdelijk Beheer, samen met een
vertegenwoordiger van Woonbedrijf. Elke
eerste dinsdag van de maand houden we
een buurtschouw en maken we een verslag dat ook wordt toegestuurd aan wijkagent Lydie Thomassen en de gemeentelijke wijkcoördinator Marita Kuster. Het kan
gaan om kliko’s die te lang buiten blijven
staan, om overlast of vuilstort. Ook signa-

Uw ﬁnancieel adviseur om de hoek

leren we parkeerproblemen of
verwilderde voortuintjes. Met
succes kunnen we gelukkig zeggen. Vooral ook door de samenwerking van Woonbedrijf. De
zeven bewoners die, net als ik,
direct aan het sloop– en bouwgebied wonen zijn ondervraagd op
hun wensen en ervaringen. De
meesten gaven aan nu blij te zijn
dat het nieuwe winkelcentrum er
komt, hoewel ze een paar jaar
geleden nog tegen waren. Een
zorg voor hen is natuurlijk wel
dat ze straks zullen wonen bij het nieuwe
parkeerterrein. Om overlast te voorkomen
is er door de werkgroep ‘nieuwbouw’ voor
gezorgd dat er een lichtdichte groenstrook
komt van minimaal 60 cm hoog. Ook zijn
er zorgen over de kans op sluipverkeer bij
onverhoopte opstoppingen. Dus kijken we
ook kritisch naar de in– en uitgang van het
nieuwe parkeerterrein en hoe het verkeer
zijn weg straks vindt van en naar de Leender– of Heezerweg.

Fases

Achil: “Wij onderscheiden als werkgroep
verschillende fases. De fase tot aan de
sloop, de fase tijdens de sloop, de fase inSociaal plan
richten bouwterrein, de fase nieuwbouw en
Achil: “Ik was zelf een van de mensen die
de fase oplevering nieuwbouw Voor elke
te horen kreeg dat mijn woning gesloopt
fase wordt een apart plan gemaakt wat
moest worden. Aanvankelijk hebben wij
gaande het proces steeds kan
ons stevig verzet tegen de sloop,
worden aangepast.
maar die bleek uiteindelijk toch
Voor ons is het van groot belang
onvermijdelijk. Daarom ben ik
dat de te slopen woningen
vanaf het begin betrokken gezolang
mogelijk
bewoond
weest bij de onderhandelingen
blijven en zo kort mogelijk
over een sociaal plan. Uiteindedichtgeplankt zullen zijn. De
lijk is daar een bedrag uitgekoleefbaarheid kan in dit gebied
men plus een tegemoetkoming
alleen in stand gehouden
in de kosten. De meeste mensen
worden als alle instanties samen
zijn inmiddels verhuisd en we
met de bewoners zich
hebben weinig tot geen klachten
daar ook helemaal voor
gehoord, iedereen is tevreden.
inzetten.”
Omdat de nieuwbouwplannen
65 moderne woningen voor senioren maken deel uit van het project
door allerlei omstandigheden
lang onzeker waren was het voor
Woonbedrijf verhuurt de woningen die gesloopt gaan worden op tijdelijke
de bewoners moeilijk te beslissen op welk
basis. Bijvoorbeeld aan mensen die afkomstig zijn uit een van de gesloopte
moment ze moesten verhuizen. Als het hele
project niet zou doorgaan was het beter om
woningen in de Kruidenbuurt. Maar er wonen nu ook mensen die door acute
in je oude huis te blijven zitten. Maar wie
omstandigheden dringend op zoek waren naar tijdelijke woonruimte.
een goede andere woning kreeg aangeboAls iemand niet of niet lang genoeg staat ingeschreven voor een reguliere
den, kon toch een vrije keuze maken.
Om de bewoners tegemoet te komen heeft
Woonbedrijf vrijkomende woningen elders
in de Nieuwe Erven een tijd gereserveerd
zodat de mensen die dit wilden toch nog
zoveel mogelijk in de eigen wijk een andere
woning konden kiezen.”

huurwoning kan een tijdelijk huurcontract een uitkomst zijn. Het geeft dan net
voldoende tijd om zaken of persoonlijk leven weer op orde te krijgen.
Natuurlijk dienen ook tijdelijke bewoners zich te houden aan regels en
afspraken. De werkgroep Tijdelijk Beheer ziet daarop toe, samen met
Woonbedrijf. Wie er misbruik van probeert te maken wordt direct aangepakt.
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Verzekerd met Advies
Waar ben je het beste mee af?
Tegenwoordig kun je je via veel
kanalen verzekeren, via het
intermediair, online of zelfs bij
de supermarkt of het warenhuis.
De vraag is: ‘waar ben ik het
beste mee af?’
Uit onderzoek blijkt dat er maar
weinig prijsverschil is tussen de
premie voor schadeverzekeringen
via de verschillende kanalen.
Wij, Van den Boer en Roggen
Financieel Advies, willen je het
beste van al deze werelden bieden, een
scherpe premie, goede voorwaarden,
maar vooral service op maat én
gebruiksvriendelijkheid
voor
elke
situatie. Om je verzekering goed te laten
werken en geen verrassingen achteraf te
hebben is deskundig advies zeer aan te
raden.

Toegankelijk en Verzekerd van Advies
Met onze VDBR Polis bieden wij een
particulier schadepakket dat het beste
biedt voor alle situaties. Als klant kun
je direct informatie over je eigen VDBR
polis online opzoeken. Daar kun je

Dit zeggen onze
klanten zelf over ons:
“Fijn kantoor”

ook wijzigingen online doorgeven.
Als je onderweg bent kun je via
de verzekeringsapp direct je polis
inzien en zelfs een schade melden.
Kortom veel thuisgemak om snel te
kunnen werken. Maar wat nu als er
schade is en je wilt advies en hulp om
de schade in te dienen ? Dan is het toch
handig om even met een adviseur aan
de slag te gaan bij het kantoor op de
hoek. We helpen je dan om een schadeclaim in te dienen.
Uw ﬁnancieel adviseur op de hoek
Wij, Van den Boer en Roggen Financieel
Advies, zijn graag je adviseur die dicht
bij je in de buurt is voor advies en hulp.
Probeer het eens vrijblijvend uit en
vraag ons om een oﬀerte voor je particuliere schadeverzekeringen.

Klanttevredenheid als overtuiging !
Heb je een verzekering nodig? Wil
je weten hoeveel hypotheek je kunt
krijgen? Of heb je net een huis gekocht?
Als je door de bomen het bos niet meer
ziet, ben je bij ons aan juiste adres.
Wij zijn als adviseurs gespecialiseerd
op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere ﬁnanciële diensten.
Op basis van een vrijblijvend en aangenaam contact kijken we naar jouw wensen, zoeken we de oplossing en vinden
we voor jou een geschikt product.
Onze kennis van jouw persoonlijke
situatie en de overtuiging dat wij voor
jou van toegevoegde waarde moeten
zijn staan in deze relatie centraal.

Hier stopt het niet! We informeren
en begeleiden je en blijven je polis
telkens toetsen of die nog voldoet aan
je wensen. Daar waar nodig zorgen we
voor de juiste aanpassingen.
Elke dag weer merken we dat we door
deze werkwijze toegevoegde waarde
leveren, die door onze klanten bijzonder
goed wordt gewaardeerd.

Een paar jaar geleden hebben we besloten om
een nieuw dak op ons huis te laten leggen en
nog wat meer aanpassingen aan de woning
te doen. In de zoektocht naar een oprechte en
betrouwbare adviseur kwamen we terecht bij
Frank Roggen van Van den Boer en Roggen
Financieel Advies aan de Aalsterweg.
Een adviseur bij ons om de hoek is wel heel
erg ﬁjn als je snel documenten en informatie
met elkaar wil delen. Naast het advies over
de ﬁnanciering van de verbouwing heeft
Frank ons ook buitengewoon geholpen met
een volledige update en ‘schoonmaakactie’
van alle verzekeringen die we particulier
en zakelijk hadden lopen. Dat heeft ons veel
euro’s opgeleverd maar vooral het gevoel van
‘ontzorgd’ worden. Fijn kantoor, adequaat en
betrouwbaar.
Wim Venhuis en Marjon Vissers
Primulastraat

Klanten waarderen onze dienstverlening
op hypotheekgebied met een 9,9

Kijk op www.advieskeuze.nl

“Alles op één polis”

We hadden al onze verzekeringen verspreid,
bij diverse maatschappijen ondergebracht. We
dachten zo goedkoper uit te zijn. Nu hebben we
alles op een polis bij Van den Boer en Roggen
Financieel advies ondergebracht.
En wat blijkt, het is veel gemakkelijker en nog
goedkoper ook. Toen we een schade hadden
konden we zo bij hen terecht en hadden we het
geld binnen een paar dagen op onze rekening.
Super geregeld.
Willie Dekkers,
Sint Adelbertuslaan

Klanten waarderen onze dienstverlening
voor verzekeringen en schadeafhandeling
met een 9,3

Kijk op www.nh1816.nl

• HYPOTHEKEN • VERMOGENSOPBOUW EN VERZEKEREN VAN RISICO’S
• CONSUMPTIEF KREDIET • SCHADEVERZEKERINGEN
17
www.vdbr.nl • Aalsterweg 191 5644 RA Eindhoven • Tel. 040 - 256 93 90 • info@vdbr.nl

– advertorial –

In deze steeds onpersoonlijker
wereld ben ik in 2012 gestart
met mijn reisbureau aan huis:
Personal Touch Travel.

Speciale pagina van het Bewonersplatform Stratum

2013

Laat mij u adviseren !

4e kwartaal

Stratum
zelfaanzet

Reis boeken, thuis en op maat?

Gesprek met wethouder Torunoglu

Daarbij gaat het om maatwerk. Op
internet kunt u heel veel zelf opzoeken
en reserveren. Ik neem deze tijdrovende bezigheid uit handen. Ik pak
nog net uw koffer niet in maar verder
regel ik alles voor u en dat voor
dezelfde prijs of vaak voordeliger.

U krijgt bij mij net dat beetje extra:
Bijvoorbeeld advies over de vluchttijden, het reisgemak en de kwaliteit
van accommodatie. Soms adviseer ik
ook om een bepaalde bestemming of
route niet te doen.

Dat lukt me door slimme inkoop en
door afspraken die ik heb gemaakt
met hotels of aanbieders.

Natuurlijk bied ik u financiële
zekerheid en kwaliteit door het
SGR en ANVR lidmaatschap.

U kunt mij telefonisch of per email
bereiken om een afspraak te maken.
Ik kom naar u toe of u bezoekt mijn
reisbureau aan huis op het moment
dat het u het beste uitkomt.

n die boeken
Extra service: voor klante
ven Airport:
dho
met vertrek vanaf Ein
sadres naar
hui
uw
gratis vervoer vanaf
sa.
ver
vice
het vliegveld en

PERSOONLIJKE SERVICE EN OPTIMALE KENNIS VOOR DEZELFDE PRIJS
Hazenloop 18 • 5646 BB Eindhoven • M: 06 49662 349 • E: rolf.buijze@personaltouchtravel.nl • W: www.reisadviseur-rolf.nl

Open dag Hospice
de Regenboog

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 92
5611SL Eindhoven 040 211 45 90

Foto: Maikel van den Wildenberg

Hospice de Regenboog organiseert
op zaterdag 25 januari 2014
een open dag

De Stratumme
tummer
Zoekt nog af en toe bezorgers
Stadsdeelmagazine

Deze middag bent u tussen 13.30 en 16.00 uur van harte
welkom om rondgeleid te worden en informatie te ontvangen
over wat Hospice de Regenboog
kan betekenen in de laatste fase van
iemands leven.

De Stratummer wordt verspreid door trouwe eigen bezorgers.
Maar soms kan er even iemand niet en zoeken we een vervanger.
Het gaat om wijken van 500 tot 1000 stuks.
Verdiensten zijn ongeveer 10 euro per uur en je mag
daarbij gebruik maken van onze speciale
lichtgewicht bakfiets met
zeven versnellingen.

Hospice de Regenboog is onderdeel
van Sint Annaklooster en gelegen in een
bosrijke omgeving op terrein Eikenburg.

Interesse? bel: 2123886

Aalsterweg 285c • 5644 RE Eindhoven • Tel: 040 294 54 00
www.sintannaklooster.nl • info@sintannaklooster.nl

of mail: stratummer@on.nl
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Eindhoven heeft
sinds enige tijd een
nieuwe wethouder
Burgerparticipatie: Yasin
Torunoglu.
De voorzitter van het
Bewonersplatform
Stratum, Ton van Schaik
ging in gesprek met
de wethouder om te
horen wat zijn visie is op
stadsdeelgericht werken
in Stratum.
Wat betekent burgerparticipatie voor u?
Yasin: “Wat ik mooi vind aan mijn portefeuille
is het contact met mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen woon– en
leefomgeving. Mensen die bepaalde vraagstukken aanpakken en activiteiten organiseren.
Daarnaast is het goed voor een gemeente
als besluiten kunnen rekenen op draagvlak in
de buurt. Daarom ben ik blij met mensen die
meedenken en waarmee we kunnen sparren
over actuele zaken. Burgerparticipatie geeft
het gemeentebestuur een aanspreekpunt met
bewoners die weten wat er in de wijken leeft.
En het geeft ook verantwoordelijkheid aan
burgers zodat ze zelf de juiste keuzes kunnen
maken.”
Ton, mee eens?
Ton: “Ja, dat herken ik natuurlijk. Het Bewonersplatform Stratum is nauw betrokken geweest bij het proces daar naar toe. Wij zijn
twaalf jaar geleden begonnen met een stadsdeelvisie voor Stratum. Dat was een document
waarin op hoofdlijnen belangrijke ontwikkelingen binnen Stratum werden beschreven. Tot
dan toe bepaalde het gemeentebestuur wat er
moest gebeuren en voerden de ambtenaren
dat uit. Het was voor hen wel even wennen dat
een bewonersorganisatie opeens met beelden
en visies kwam.”
Is men er nu aan gewend?
Yasin: “Ja, er is een groot verschil met de tijd
dat het Bewonersplatform begon en nu. De
gemeente Eindhoven laat sinds 2006 door de

universiteit van Tilburg een doorlopend onderzoek doen naar hoe we als gemeente met
burgerparticipatie omgaan. Daaruit blijkt dat er
veel verbeterd is. Bewoners en hun organisaties worden sinds die tijd meer gezien als partners die met de gemeente in de vorm van cocreatie zaken aanpakken. Ik denk zelf dat we nu
op weg zijn naar de volgende stap: het moment
waarop je als gemeente echt dingen los durft
te laten en vertrouwt op de deskundigheid en
het inzicht van de bewoners zelf. Overigens natuurlijk wel binnen kaders die in de gemeenteraad democratisch worden vastgesteld.”
Ton: “Maar het is wel altijd lastig om vast te
stellen hoe strak die kaders moeten zijn. Dat
kan ook leiden tot jarenlange discussies. Wij
hebben dat meegemaakt in de Rochusbuurt.
Door de gemeente waren kaders vastgesteld
waarin aangeven was hoe hoog de bebouwing
ongeveer mocht worden, namelijk ‘drie lagen’.
Er ontstond natuurlijk vervolgens discussie
over hoe hoog dat dan wel precies was. De
projectontwikkelaar wilde parkeergarages half
ondergronds bouwen en telde dat niet als extra laag. Begrijpelijk: elke ontwikkelaar zoekt
natuurlijk meteen de maximale marges. Zo
ontstaat al gauw het beeld dat gemeentelijke
kaders nauwelijks effect hebben in de praktijk.
Maar kaders kun je ook weer niet helemaal
spijkerdicht maken omdat de praktijk soms
vraagt om ﬂexibele oplossingen.”
Yasin: In de gemeenteraad worden kaders
vastgesteld zoals over de verdeling van de winkelvoorzieningen in een gebied. Maar de precieze invulling daarvan moet tot stand komen
samen met de bewoners zelf. Uiteindelijk kun19
19
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nen wij in het stadhuis nooit één generiek beleid over de hele stad uitsmeren.
Ik heb wel gemerkt dat Eindhoven nog
altijd uit zes verschillende dorpen bestaat met ieder hun eigen karakter.
De manier waarop ik als wethouder
gesprekken heb in Stratum, verschilt
sterk met vergelijkbare gesprekken in
bijvoorbeeld Gestel of Woensel-noord.
In Stratum ontmoet ik echt passie voor
de gebouwde omgeving, waarbij de historische pareltjes emotioneel verdedigd
worden. Dat is heel anders in een relatief nieuwbouw-stadsdeel als Woensel-noord.
Daar richt het accent zich meer op verkeer en
veiligheid of de aanpak van leefbaarheid en sociale problemen. Voor mij als wethouder is het
bijzonder om soms op één dag in dezelfde stad
totaal verschillende culturen mee te maken.
Stratum heb ik inmiddels leren kennen als een
stadsdeel met een echt eigen ziel.
Het Bewonersplatform vraagt al heel
lang aandacht voor de verdichting van
Stratum binnen de ring. Juist daar zijn
meer woningen per hectare dan elders in
Eindhoven. En juist daar zijn onafhankelijk
van elkaar maar liefst dertien
verschillende
woningbouwprojecten
gestart die niet of nauwelijks op elkaar
zijn afgestemd. Ook woningsplitsing
en de toename van kamerbewoning
nemen er sterk toe. Dat betekent dat
allerlei bijzondere doelgroepen en
leeftijdsklassen op willekeurige plekken
in het stadsdeel gehuisvest worden
zonder dat er goed gekeken wordt naar
de samenhang met elkaar, met openbare
voorzieningen of de verkeerssituatie. Als
raadslid nam Yasin Torunoglu deel aan
een raadsonderzoek woningsplitsing en
kamerverhuur. Als wethouder vindt hij de
leefbaarheid in de wijken een belangrijk
aandachtspunt. Het platform hoopt
daarom beter te worden betrokken bij
alle verschillende ontwikkelingen zodat
ze beter op elkaar worden afgestemd.

– advertorial –

Leestafel en ‘Boek voor een Boek’ in De Zuidwester
Na de opheffing van het Bibliotheekfiliaal in Stratum
is er een initiatief gestart om enkele functies van ‘De
Bieb’ te behouden. Als locatie is gekozen
voor Wijkcentrum De Zuidwester. Logisch:
in het gebouw zat ooit de bibliotheek.
In november is daar een Leestafel en ‘Boek
voor een Boek’ gestart. In de ontmoetingsruimte kun je de krant of een tijdschrift lezen en geheel
gratis boeken ruilen. Je mag een boek meenemen als je er een
ander boek voor in de plaats zet. Het boek dat je inlevert dient
heel en schoon te zijn en moet een gangbaar boek zijn.
Er staan ruim 500 interessante boeken, in vele genres: romans,
thrillers, sciencefiction, reisboeken, fotoboeken, etc.
Veel boeken zijn afkomstig van het opgeheven bibliotheekfiliaal
in Stratum, maar door het ruilen komen er vanzelf nieuwe titels
bij. Als extra service staat er een computer waarmee je gratis
op Internet kunt. De Leestafel en Boek voor een Boek draaien
geheel op vrijwilligers uit de buurt. Zij zijn uw gastheer of
gastvrouw.

Nieuwe Albert Heijn
Leenderweg weer
volop bereikbaar
Albert Heijn Leenderweg opende de deuren van
haar geheel vernieuwde supermarkt. Na bijna 20

Ze kunnen u helpen bij het uitzoeken van een boek of bij het
gebruik van de computer. Het is ook mogelijk om tegen betaling
een lekker kopje koffie of thee te drinken.

jaar op deze centrale plek in Stratum werd het tijd

Loop gerust binnen om te zien wat
Wijkcentrum De Zuidwester u te bieden
heeft!

kunnen zien dat het ook een enorme verbetering

voor een ingrijpende verbouwing.
Iedereen heeft sinds de opening met eigen ogen

geworden is. Onze winkel is veel ruimer en daardoor
ook veel overzichtelijker geworden. In de brede
winkelpaden is het prettig winkelen, ook voor klanten
die wat moeilijker ter been zijn.

Cyclamenstraat 1 • 5644 KH Eindhoven • T (040) 2112697 • E info-zuidwester@lumensbuurtruimten.nl • W www.buurtruimte040.nl
Leestafel en Boek voor een Boek open: maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur

Supermarktmanager Mireille Withagen: “Onze winkel is nu ook
optimaal met de auto bereikbaar”

Albert Heijn Leenderweg staat al lang bekend om zijn klantgerichte
sfeer en duidelijke band met de omgeving. Wij werken graag mee
aan buurtactiviteiten of steunen acties die ‘Lekker en Dichtbij’ zijn.
Ook hebben we typische acties of campagnes waarmee we het
eigen karakter en het lokale onderscheid kunnen maken en waar de

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.

klanten ook écht iets aan hebben. Daarmee trekken we ook merkbaar
veel klanten uit de rest van Stratum. In onze nieuwe inrichting valt
vooral het grote assortiment vers op. Onze medewerkers bedienen
u met vers gebakken brood én vers gegrilde vleeswaren. Aan het

Exclusieve gedragen damesmode en accessoires

nu al uitgebreide assortiment worden nog voortdurend nieuwe

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

producten toegevoegd.

Op zoek naar écht iets bijzonders?

Het heeft even geduurd maar u kunt weer met gemak

Geen gedoe met bonnetjes: uw auto wordt door het

achter onze geheel vernieuwde winkel parkeren.

systeem automatisch herkent. U kunt een uur lang gratis

De parkeergelegenheid is uitgebreid met 35
plaatsen wat het u mogelijk maakt om gemakkelijk
boodschappen te doen. Even snel tussendoor maar
zeker de grote boodschappen voor het weekend en
de komende feestdagen.

mode

interieur

kado’s

Van oorbel tot eettafel en producten met een verhaal!

Het nieuwe parkeerterrein is gemakkelijk bereikbaar via

parkeren en meteen weer wegrijden. Het terrein is alleen

de Biesterweg. U kunt probleemloos via de slagbomen

voor bezoek aan onze winkel: wie langer dan een uur

het terrein op.

parkeert betaalt bij het uitrijden € 1,50 per half uur.

Gabriël Metsulaan 112 • 5611 SR Eindhoven • tel. 040 213 65 27
info@defonteineindhoven.nl • www.defonteineindhoven.nl
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AH Leenderweg is elke dag, ook
zondags, lekker lang open.

open dag 18 januari 2014
www.sintjoriscollege.info

open dag 25 januari 2014

Betere ramen, deuren en kozijnen
tegen een lage en eerlijke prijs?

inloopmiddag 15 januari 2014
www.pleinschoolhelder.info

open dag 26 februari 2014
www.praktijkschooleindhoven.info

door de toonaangevende fabrikant Munsterman. Maat-

inloopmiddag op afspraak

werk in kunststof en aluminium dankzij eigen vakmensen

www.antoonschellenscollege.info

en een hoge mate van automatisering. Producten van de
beste kwaliteit, volgens de laatste Nederlandse normen

open dag 18 januari 2014

met een garantie op de hoogst haalbare veiligheid.

www.vakcollegeeindhoven.nl

06 34429602

Aanmelddagen:
10, 11 en 12 maart 2014

www.munsterman.nl

DE VLINDER

Creatieve topstylisten
met perfectie

spelen, het hele jaar rond

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

Geldropseweg 83 Eindhoven
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

www.haarmoderob.nl

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

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

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

www.aloysiusderoosten.info

Ik ben Mike Stins en ik kan u optimaal adviseren.
Ik woon zelf in Stratum en ben altijd bij u in de
buurt. De producten die ik aanbeveel worden gemaakt

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

ED 2014
PRETTIGE FEESTDAGEN & EEN GO
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Politie:
Afdelingsbureau Eindhoven Stratum-Tongelre
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven.

Telefoon: 0900-8844.
De wijkagenten van Stratum:
Frans van der Aa
- Eikenburg de Roosten
- Poelhekkelaan e.o.
- Gennep en Genneperparken
Volg @brigadierSTRMaa op Twitter
Rob van Hout
- Kruidenbuurt
- Sintenbuurt
Erwin van Melis
- Den Elzent
- Iriswijk
- Looiakkers
- Rochusbuurt
Volg @brigadierSTRMce op Twitter
Rob Panjoel
- Burghplan
- Poeijers
Volg @brigadierSTRMbp op Twitter
Piet van Schooten
- Kerstroosplein
- Bloemenbuurt noord
- Bloemenbuurt zuid
Ton Sweegers
- Tivoli
- Gijzenrooi
- Riel
- Groengebied
- Schuttersbosch
Volg @brigadierEHVtgs op Twitter
Lydie Thomassen
- Heistraat e.o.
- Tuindorp
- Nieuwe Erven
Volg @brigadierTUIN op Twitter

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

Telefoon: 14 040

Email: gemeente@eindhoven.nl
Openingstijden inwonersplein:
Zonder afspraak: ma– t/m vrijdag
9.00 tot 13.00 uur. Op afspraak 13.00 tot
16.30 uur. Ma– en vrijdagavond tot 19.00
uur. Afspraak via de website www.eindhoven.nl/digitaalloket of via: 14 040.
Documenten zoals rijbewijs en
paspoort kunt u de hele dag tijdens de
openingsuren ophalen.

Stadsdeelteam Stratum:
Frank van den Tillaard
Gebiedscoördinator
f.vd.tillaard@eindhoven.nl
(Eikenburg-Roosten, Elzent Noord, Elzent
Zuid, Looiakkers, Genneperzijde, Genneper Parken, Sportpark Aalsterweg, Joriskwartier, Bloemenbuurt Noord (Bloemenplein), Rochusbuurt)
Rob Woltinge
r.woltinge@eindhoven.nl
(Gerardusplein, Bloemenbuurt Zuid, Kruidenbuurt, Riel, Burghplan)
Mieke van de Donk
jm.vd.donk@eindhoven.nl
(Tivoli, Sintenbuurt, (Gijzenrooi, Schuttersbosch, Tuindorp)
Marita Kuster m.kuster@eindhoven.nl
(Nieuwe Erven, Puttensedreef, Irisbuurt)
Agnes Heck a.heck@eindhoven.nl
(Kerstroosplein)

Milieustraten

Gabriël Metsulaan 1
(ingang Kanaaldijk-Z)
Lodewijkstraat 9
Ma/Wo/Vrij
13.00 - 19.00 uur
Di/Do		
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 17.00 uur

Zuidzorg
Wijkverpleegkundigen spreekuur:
Waneer? Maandag tot en met vrijdag:
van 14.00 tot 15.00 uur.
Waar?
St. Lidwinastraat 4, Eindhoven
T: 2308408 E: info@zuidzorg.nl

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

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

Trudo Klachtencentrale

W: www.trudo.nl T: 235 98 00

Zorginstellingen
Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c Eindhoven
Thuiszorg verzorging en
verpleging en Thuiszorg hulp bij
het huishouden, Thomas a Kempislaan
21-11 Eindhoven.
Logeerhuis en Hospice In Via
Aalsterweg 289b Eindhoven.
Hospice de Regenboog
Aalsterweg 285c, Eindhoven.
W: www.sintannaklooster.nl
Voor vragen en aanmeldingen kunt u
telefonisch contact opnemen met het
cliëntenservicebureau T: 294 54 49
of per e-mail. E: csb@sintannaklooster.nl.
Voor contact met het wijkteam van Stratum:
T: 06-13145498

Wijksteunpunt Petazzie
Laurierplein 27, 5643 EL Eindhoven
Huiskamer open:
Ma-Vr 9:30–15:30 u.
• Buurtzorg Stratum
• Lunetzorg
• Begeleid Wonen (GGZe)
• WIJeindhoven
W: www.bijpetazzie.nl
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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
Verspreiding: 12.500 exemplaren
huis aan huis, apart bezorgd door
eigen bezorgers. 2.500 exemplaren
los via winkeldisplay’s in supermarkten,
seniorencentra en vaste punten in
Stratum.

Bezorgklacht?

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

