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Van de redactie
Een nieuwe lente en een nieuw 
begin. Dankzij opnieuw toegezegde 
medewerking van onze trouwe 
adverteerders én onze vaste  
sponsors zoals de woningcorporaties  
Woonbedrijf en ‘Thuis zullen 
we ook in 2014 weer vier nummers 
kunnen uitbrengen. Nieuw is de 
rubriek Sport in Stratum die mogelijk 
gemaakt wordt door medewerking van 
het Gemeentelijk sportbedrijf 
Genneper Parken. Veel leesplezier.

Vernieuwing Boulevard Zuid

Aalsterweg 64 • Eindhoven •  040 - 2441344  •  www.schellenslaapcomfort.nl
Het betere advies krijg je bij Schellen

Van een goed matras profiteer je 
overdag nog het meest 

Het betere advies krijg je bij Schellen

WWW.BOEKHANDELVANGRINSVEN.NL
Ruim 89.000 titels op werkdagen voor 23.00 uur 
besteld, de volgende dag GRATIS bezorgd.

Korianderstraat 28  5643 AS Eindhoven T: 040 2115217

• Makelaardij

• Hypotheken

• Verzekeringen 

www.denismakelaardij.nl

Dynamisch, jong, energiek 
en... Stratums !

Winkelstraat 16 • 5644 EK Eindhoven

T 040 2115152 • E info@denismakelaardij.nl

Dé specialist van Stratum

DESIGN YOUR OWN BIKE

Roostenlaan 59 5644 GB  Eindhoven
•  T: (040) 293 00 22  •  F: (040) 293 00 24 

E: info@wieringatweewielers.nl  •  W: www.wieringatweewielers.nl

Tweewielerspecialist Wieringa

Paasactie:
15% korting
op de colletie

Heezerweg 280 • 5643 KL Eindhoven 
www.lamode-eindhoven.nl

volg ons op facebook!

DONDERS SCHOENEN 
Winkelstraat 15 5644 EK Eindhoven Tel: 2113137

Schoenen in verschillende wijdtes
Vakkundige meetapparatuur 
Goed advies 
Redelijke prijzen

DONDERS SCHOENEN 

Schoenen in verschillende wijdtes

Damesschoenen: Gabor, Footnotes 
Kinderschoenen: o.a Twins en 
Track style, Shoesme, Converse
Nu ook maandag open van 13-18 u !

Ekelhoff  Hoortoestellen & Optiek
vertrouwd door eenvoud

Ekelhoff  Hoortoestellen & Optiek

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

Na de vakantie is 
het eindelijk zover: 
winkelcentrum Boulevard 
Zuid aan de Heezerweg 
gaat vernieuwen en 
uitbreiden.

De winkeliers die bijna vijftien 
jaar geleden het initiatief 
namen werden begin dit 
jaar nog onaangenaam 
verrast. De gemeenteraad 
besloot plotseling, en in 
strijd met haar eigen beleid, 
een nieuwe supermarkt aan 
de Aalsterweg toe te staan. 
Dat bracht het hele project ter elfder ure 
in gevaar. Maar er was intussen al veel 
geld en mankracht geïnvesteerd. En de 
bewoners van 64 woningen waren al 
verhuisd om plaats te maken voor moderne 
comfortwoningen. Afblazen was dan ook 

geen optie meer en dus gaat de vernieuwing 
definitief door. 

In het volgende nummer van De Stratummer 
zullen we uitgebreid aandacht geven aan 
dit unieke project.

Johan Vestersstraat 37  •  5644 TB Eindhoven  •  T: 040 - 84 40 771  • M: 06 - 46076439
E: info@plazaevents.nl  •  W: www.plazaevents.nl

Feestorganisatie, verhuurcentrale en partycatering
– advertorial –

Organiseren zit hem in het bloed. 
Jarenlang werkte hij met veel succes 
als artiesten– en eventmanager in 
loondienst. Acht jaar geleden besloot 
hij eigen baas te worden. Sindsdien 
kunt u bij zijn bedrijf Plaza Events 
terecht voor de complete organisatie van 
feesten en evenementen, verhuur van 
partymiddelen en partycatering 

Facilitair
Een privé– of verenigingsfeest of een zakelijk 
evenement? Peter Evers faciliteert het van 
begin tot eind. Als u liever de zaken zelf 
regelt, verhuurt hij alles wat maar nodig 
kan zijn. Van gebaksvorkje tot feesttent. 
Wilt u snel beschikken over tenten, taps, 
goed meubilair, glaswerk of bestek? Eén 
telefoontje is voldoende. 

Materialen zelf afhalen
Weinig volumineuze spullen zoals statafels,  

klapstoelen, servies, 

glaswerk of horeca-apparatuur,  kunt u 
desgewenst zelf ophalen en terugbrengen. 
Dit spaart bezorgkosten uit en omdat Plaza 
Events in Stratum is gevestigd, heeft u het 
snel in huis. 

Catering
En dat geldt ook voor catering, zoals een 
barbecue, koud of warm buffet. Want je 
eigen keuken is al gauw te klein bij twin-
tig gasten of meer. Wilt u alleen het eten of 
drank bestellen? Prima, kan ook. 

Plaza Events biedt fl exibiliteit,  
denkt  graag met u mee en geeft 
u een gedegen advies. 
Peter Evers:
 “Ik vertel mensen het liefst 
eerlijk vooraf wat ze met een 
bepaald budget wel of niet 
kunnen verwachten. Daarom 
zijn onze websites duidelijk met 
voorbeelden en prijzen ingericht. 
Neem onze verhuursite. Die is 
zo ingericht dat men vrijblijvend 

de bestellijst kan invullen en direct al de 
totale kosten ziet. Eén druk op de knop 
en een voorlopige vrijblijvende aanvraag 
is geplaatst waarna wij contact met de 
aanvrager opnemen. Per saldo is de klant 
met een goed advies vooraf voordeliger uit.”

Plaza Events: fl exibel en klantgerichtPlaza Events: fl exibel en klantgericht

terecht voor de complete organisatie van 

Plaza Events: fl exibel en klantgerichtPlaza Events: fl exibel en klantgericht
Plaza Events biedt fl exibiliteit,  
denkt  graag met u mee en geeft 

klapstoelen, servies, 

Johan Vestersstraat 37  •  5644 TB Eindhoven  •  T: 040 - 84 40 771  • M: 06 - 46076439
plazaevents.nl  •  W: www.plazaevents.nl

En dat geldt ook voor catering, zoals een 
barbecue, koud of warm buffet. Want je 
eigen keuken is al gauw te klein bij twin-
tig gasten of meer. Wilt u alleen het eten of 
drank bestellen? Prima, kan ook. 

is geplaatst waarna wij contact met de 
aanvrager opnemen. Per saldo is de klant 
met een goed advies vooraf voordeliger uit.”

Artikelen direct
 bestellen:

www.deverhuurcentrale.nl

En dat geldt ook voor catering, zoals een En dat geldt ook voor catering, zoals een telefoontje is voldoende. 

Materialen zelf afhalen
Weinig volumineuze spullen zoals statafels,  

telefoontje is voldoende. 

Materialen zelf afhalen
Weinig volumineuze spullen zoals statafels,  

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

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

www.haarmoderob.nl

Creatieve topstylisten 
met perfectie

Foto: Ronald Otter
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De laatst gebouwde watertoren van Nederland

Bezoek aan de Bollen 

onder de douche staat bijvoorbeeld, leveren 
we uit voorraad.

Dat doet Brabant water toch niet alleen in 
Stratum?

Brabant Water heeft in heel Brabant maar 
liefst 30 van dit soort drinkwaterfabrieken 
en we leveren aan bijna tweeënhalf miljoen 
inwoners en zo’n tienduizend bedrijven. 

Maar toch zijn jullie geen commercieel 
bedrijf?
Brabant water is net als andere 
waterleidingbedrijven een overheidsbedrijf. 
En dat is wettelijk zo geregeld. De aandelen 
zijn in handen van de provincie en de zestig 
gemeenten waaraan wij leveren. Overigens: 
van de 150 verschillende waterbedrijven 
die er ooit in Nederland waren zijn er nu 
nog tien over. Die tien bedrijven concurreren 
niet maar vergelijken zichzelf natuurlijk wel 
met elkaar op het punt van kwaliteit en 
efficiency. 
Vroeger deden we dat op vrijwillige basis 
en tegenwoordig is dat zelfs wettelijk 
verplicht. Brabant Water scoort van die tien 
het beste in onderhoudskosten en hoort zelfs 

tot de Nederlandse top drie qua voordelige 
prijs. Je betaalt bij ons ongeveer een euro 
voor een kubieke meter water. In de winkel 
kun je voor datzelfde bedrag één fles 
water kopen van nagenoeg dezelfde 
kwaliteit.

In de kelder onder de bollen draait Richard Broeks, op verzoek van 
De Stratummer, de kraan van een van de drie bollen even dicht. 

De eerste watertoren van de 
stad Eindhoven stond op ‘één 

uur gaans’ in de 
buurgemeente Stratum. 

De toren kwam op een 
plek waar goed grondwater 
beschikbaar was maar is 
gebouwd voor en door de 

gemeente Eindhoven.

Sommige waterleidingbedrij-
ven gebruiken oppervlaktewa-
ter maar Brabant Water pompt 
grondwater op via waterwinput-
ten. Dat opgepomte water wordt 
belucht via filters en wordt op-
geslagen in reinwaterkelders en 
door hogedrukpompen, of zoals 
in Eindhoven, via een watertoren 
gedistribueerd.
In Eindhoven hebben we rela-
tief zacht grondwater. Het is niet 
nodig om het water hier te ont-
kalken. Op plekken waar het 
water harder is, gaat het water 
na filtering eerst nog door een 
ontkalkingsreactor (zie plaatje 
hiernaast) waarna het in de rein-
waterkelders wordt opgeslagen. 

Hierboven een waterwinput. 
Daarnaast van boven naar 
beneden: de beluchtingsfilters, 
ontkalkingstorens en een 
slibspoelvijver.

Hierboven hogedrukpompen. Die staan altijd 
in een verdiepte en waterdichte ruimte. 
In geval van een calamiteit kan deze ruimte 
het water opvangen.

Tijdens de Europese kampioenschappen 
voetbal, die o.a. in Eindhoven werden 
afgewerkt, werden de Bollen ludiek 
uitgelicht als drie voetballen. 

De  Stratumse 
waterbollen zijn 
ontworpen door 
een bekende ar-
chitect: 
Wim Quist. 

Hij verwierf be-
kendheid met 
grote civiele en 
utilitaire projec-
ten. Geometri-

sche vormen en zichtbare constructies 
zijn vaak herkenbaar in zijn ontwerpen.

Stratum heeft unieke voorzieningen. 
Want welk stadsdeel heeft een 
watertoren? De Stratummer liet zich 
door Richard Broeks, hoofd onderhoud 
bij Brabant Water, rondleiden bij de 
mooiste en modernste watertoren 
van heel Nederland. En trouwens 
ook de allerlaatste want watertorens 
worden er niet meer 
gebouwd.

Waar wordt een 
watertoren voor gebruikt?
Richard: Voor de opslag 
van drinkwater en om 
druk op het leidingnet 
te houden. Van oudsher 
was een toren de enige 
manier om dat te doen als er 
geen heuvel in buurt was. De 
watertoren van Stratum is de 
laatste die er in Nederland 
gebouwd werd want het is wel 
een dure manier om waterdruk 
te regelen. Duur om ze te 
bouwen en ook in onderhoud. 
We gebruiken tegenwoordig 
moderne pompinstallaties. 

Jullie gaan hem toch niet afbreken?
Daar zal vast wel eens over gedacht zijn 
maar de Stratumse toren is intussen een 
industrieel monument, ook nog erg slim 
ontworpen. De meeste watertorens zijn 
beperkt in hun capaciteit. Een klassieke 
watertoren komt niet verder dan een 
waterkolom van vijf meter maar omdat 
de drie bollen van onze toren hydraulisch 
gekoppeld zijn hebben we hier een 
kolom van twintig meter. 

De onderste bol hangt 20 meter 
boven het maaiveld en het topje 
van de bovenste bol bevindt 
zich veertig meter boven 
de grond. Dat levert zoveel 
capaciteit op dat we bij een 
onverhoopte grote stroomuitval 
voldoende de druk in de hele 

omgeving op 
het leidingnet 
kunnen 
houden. Dus 

ook als heel zuidoost 
Brabant in het donker 
zit blijft er water uit de 
kraan komen. 

En verder heeft de 
toren een drukvat-
functie die nodig is 
om de zogenaamde 
‘waterslag’ op te vangen. 
Waterslag is de klap 

die een waterleiding krijgt te verduren 
als plotseling de doorstroom wordt 
gehinderd. Dat hoor je ook in je eigen 
huis als de wasmachine stopt met water 
innemen. Maar onze leidingbuizen 
zijn een meter twintig in doorsnee. Als 
daarin door een technisch mankement 

een verstopping in optreedt, komen de 
leidingen letterlijk uit de grond als zo’n 
klap niet wordt opgevangen.

Waarom staat de watertoren eigenlijk hier in 
Stratum?
De oude watertoren stond hier natuurlijk 
al. En die is hier neergezet toen hier 
meer dan honderd jaar geleden door 
de stad Eindhoven het waterbedrijf werd 
aangelegd. Hier aan de Aalsterweg werd 
het grondwater gewonnen. Aanvankelijk 
ondiep en vanaf 1930 ook in diepere 
lagen. Vanaf de jaren zestig werd er ook 
water gewonnen op de Stratumse Heide, het 
gebied ten zuiden van Schuttersbosch en 
nog weer later in de Klotputten, achter de 
High Tech Campus bij knooppunt De Hogt. 
Dat water pompen we naar de Aalsterweg, 
waar we het zuiveren en opslaan in 
zogenaamde waterkelders. We hoeven niet 
de hele dag door steeds evenveel water te 
leveren dus is de capaciteit van de zuivering 
hier aangepast aan wat er gemiddeld in 24 
uur nodig is. Op de topuurtjes, als iedereen 
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Na vele omzwervingen langs 
verschillende voetbalvelden in 
Stratum, belandde voetbalclub 
SV Tivoli begin jaren zeventig op 
Sportpark De Heihoef. Op het 
sportieve hoogtepunt speelde de 
club slechts één niveau lager dan 
clubs als PSV en FC Eindhoven. 

Na een paar mindere jaren groeit het 
ledenaantal nu weer gestaag en zoekt 
de club nadrukkelijk naar jongens 
en meisjes met hart voor de club. De 
voetbalclub SV Tivoli werd op 16 
maart 1931 opgericht door enkele 
voetballiefhebbers uit de gelijknamige 
Stratumse wijk. Tivoli was in de jaren dertig 
een landgoed van de Geldropse baron 
van Tuyll van Serooskerken. Het sportieve 
hoogtepunt van de Tivolianen vinden we 

in de tijdlijn terug rond de jaren veertig. In 
het seizoen 1941/42 speelde SV Tivoli in 
de tweede klasse, slechts één klasse onder 
clubs als PSV en FC Eindhoven. 

Arnaudinaplein
De rode draad in de geschiedenis van de 
club is het voetbalveld. Ooit begon het 
sportieve avontuur op een veldje bij het Ar-
naudinaplein, daarna op een veld tegen-
over de Leeuwenstraat en ook nog nabij 
de Kangoeroestraat. Als kleedkamers wer-
den onder andere een woning en een café 
gebruikt. In 1951 kwam de club voor wat 
langere tijd terecht op een sportpark  aan 
de verlengde Heezerweg. Begin jaren ze-
ventig, toen de nieuwe wijk Gijzenrooi op 

de planning stond, moest Tivoli opnieuw 
plaatsmaken. De club vond eindelijk een 
vaste stek op sportpark De Heihoef.

,,De velden waar we op speelden, werden 
regelmatig afgekeurd. Daarom zijn we zo 
vaak verhuisd”, vertelt Jack Engelen (58), lid 
van het hoofdbestuur van de club. Op een 
uitstapje van één jaar naar buurman RPC 
na, is Engelen al zo’n vijftig jaar lid van de 
Stratumse voetbalclub ,,In 1974 speelde ik  
met de A1 in de junioren Hoofdklasse en ik 
moest na de zomer bij de senioren gaan 
voetballen. Ik dacht dat ik geen kans maak-
te om in het eerste te spelen en vrienden 
van het Augustinianum haalden me over om 
bij RPC te gaan spelen. Ik wist toen nog niet 
dat op hetzelfde moment twee concurrenten 
overkwamen van FC Eindhoven, dus speel-
de ik alleen in het derde elftal. Het was er 
best gezellig, maar ik wilde terug naar Ti-
voli.” 

Engelen, tot en met vorig jaar vicevoorzit-
ter en al jaren hoofdredacteur van het club-
blad, merkt dat de club weer langzaam 
groeit, maar het blijft volgens hem lastig 
om nieuwe leden te werven. De tijd dat het 
voor ieder jongetje vanzelfsprekend was 
om te gaan voetballen, lijkt voorbij. Op dit 
moment heeft Tivoli zo’n 280 leden. ,,Het 
imago van de club verbetert langzaam. Ja-
ren geleden hebben een paar leden zich 
misdragen en dat beeld achtervolgt ons als 
club heel lang.” De club is dan ook selec-
tiever geworden. ,,Als je bij ons wil komen 
voetballen, stellen we je een vraag: kun je 
jezelf gedragen? Of je wel of niet kunt voet-
ballen, doet er dan niet zo veel toe”, vertelt 
Engelen. 

Band
Het eerste team van SV Tivoli speelt de laat-
ste jaren in de vijfde klasse. Het opbouwen 

van een kwalitatief goed eerste elftal 
kost tijd. De Stratumse club zet in op 
spelers die een band met Tivoli heb-
ben. ,,We willen meer jongens hebben 
die iets hebben met de historie van de 
vereniging. Daarom is het goed dat we 
nu ook Peter Treffers als trainer heb-
ben, hij is goed voor dat soort dingen. 
En indien nodig speelt hij zelf ook ge-
woon mee in het hart van de verdedi-
ging.”

Bij Tivoli draait het niet alleen om het 
voetbal, de nevenactiviteiten zijn bijna 
net zo belangrijk. Misschien nog wel 
meer dan bij andere clubs. Engelen 

somt op: ,,Een maandelijkse kaartavond, 
toernooien in de maand mei, een intern 
toernooi, slotfeesten, zeskampen, een drop-
ping, puzzeltocht of mosselavond, noem het 
maar op.” 

Sinds het vertrek van de 75-jarige Dré Ren-
nenberg als voorzitter - hij kreeg het te druk 
met zijn politieke activiteiten - is de club 
voorzitterloos. Geen functie die Engelen 
ambieert: ,,Ik vind dat een voorzitter ie-
mand moet zijn die niet te nauw betrokken 
is bij de club, die wat afstand moet kunnen 
bewaren.” 
Want betrokken bij de club is Engelen ze-
ker. Het mooiste aan Tivoli vindt hij dat 
iedereen zich er thuis kan voelen. ,,Alles 
mag, niks moet, en dat bedoel ik dan in de 
positieve zin van het woord. Samen komen 
we een heel eind.”

Meer weten over SV Tivoli? Kijk op 
www.svtivolivoetbal.nl. 

Sport in Stratum SV Tivoli zoekt leden 
met hart voor de club

“Bij ons kan iedereen zich thuis voelen”

Gijs Visser speelde in 1991 zijn 500e wedstrijd 
voor Tivoli 1.  In totaal speelde hij er 628!

Seizoen 1941-1942 
Eerste kampioenschap derde klasse 

door Maarten Gerats

Lois Dericks is al enkele jaren 
een fanatieke deelnemer van de 
Aquasportief lessen bij Nationaal 
Zwemcentrum de Tongelreep. Hier 
volgt hij trouw de Aquavaria lessen, die 
onderdeel zijn van Aquasportief. Met 
Aquasportief kun je sporten wanneer het 
jou uitkomt. Aquasportief bestaat uit zes 
verschillende groepslessen: Aquavaria, 
Aquapower, Aquaspinning, Aquarobics, 
Aquajoggen en Fity Fit. Dericks vertelt 
tijdens een interview enthousiast over 
zijn ervaringen met de Aquavaria 
lessen. 

Aquavaria
Al drie jaar lang worden de Aquavaria 
lessen elke donderdag van begin tot eind 
gevolgd door Lois Dericks, dit met een 
goede inzet en een hoop plezier. Samen 
met zijn vrouw en andere bewoners uit zijn 
appartementencomplex neemt hij deel aan 
de groepsles van Aquasportief.

“Als er meer mogelijkheden zijn voor Aqua-
varia dan doe ik zeker vaker mee”

Bij Aquavaria kun je jouw sportochtend 
naar eigen wens indelen. Tijdens Aquava-
ria bepaal je zelf hoe laat je begint en aan 
welke lessen je deelneemt. Met het aange-
boden gevarieerde programma werk je aan 

je conditie en diverse spiergroepen. Dericks 
neemt elke donderdag deel aan alle ele-
menten. “Van Aquavaria word je fitter”, al-
dus Dericks. In de toekomst is hij zeker van 
plan om de andere lessen van Aquasportief 
ook te gaan proberen. 

“Wanneer je aan Aquasportief doet ben 
je intensief bezig. Achteraf voel je dat je 
gesport hebt, je bent lichamelijk moe. Dat 
is het fijnste gevoel wat er is.” Daarom 
past Aquasportief zo goed bij Dericks. 
“Aquasportief is zeker een aanrader, je con-
ditie wordt er namelijk beter van en tijdens 
het trimzwemmen kun je een slag leren die 
je anders nooit te pakken krijgt.”

Als pluspunten van Aquasportief noemt hij 
dat je er fitter van wordt en tegelijkertijd so-
ciaal bezig bent. De groepsleden hebben 
onderling namelijk veel contact. Een an-

der belangrijk punt is dat Aquasportief re-
latief goedkoop is. Wanneer je 65+ bent 
krijg je zelfs korting. Dericks: “Dat is toch 
mooi. Door flyers en extra informatie in het 
zwembad ben ik er achter gekomen dat 
Aquasportief meer is dan alleen Aquava-
ria”, zegt Dericks. “Binnenkort ga ik zeker 
ook andere lessen proberen. Aquavaria 
kan ik anderen zeker aanraden, deze les-
sen bestaan uit een leuke groep met goede 
begeleiding van de zwemdocent.”

Kortingsactie
Tot en met 10 mei is er een speciale kor-
tingsactie. Bij inschrijving betaal je geen in-
schrijfgeld en krijg je één les cadeau. 

Meer informatie over de lessen, het lesroos-
ter en de kortingsactie is te vinden op: 

www.tongelreep.nl/aquasportief.

“Ik deel mijn sportochtend in naar 
eigen wens”

Lois Dericks over 
Aquasportief in Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep:

Voordelen:

Onbeperkt deelnemen aan groepslessen

Gratis baantjes zwemmen na afloop van de lessen

Sporten wanneer het jou uitkomt

Altijd een les die bij je past

Combinatie van vetverbranding, spierversterking en 

conditietraining

Minder kans op blessures 
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Zorg in Stratum 

Toos van Eersel is een van die wijkverpleegkundigen. Met 
veel passie vertelt zij over haar werk: “Natuurlijk heb ik 
mijn vaste verpleegkundige taken bij de mensen thuis, 
maar ik vertrek nooit zonder mezelf de vraag te stellen 
of de cliënt de dag ook goed doorkomt als ik weer weg 
ben. Zit hij wel lekker in zijn vel? Heeft hij naast zorg ook 
praktische ondersteuning nodig? Redden de overige huis-
genoten het nog? Bij twijfel gaan we om tafel. Soms is het 
probleem al opgelost met een paar kleine praktische tips, 
soms is er meer nodig. Waar mijn kennis ophoudt, scha-
kel ik die van anderen in. De samenwerking met de an-
dere hulpverleners in de buurt is enorm sterk. De huisarts, 
de apotheker, de fysiotherapeut, maar ook de wijkagent, 
de pastoor en vrijwilligers: we kennen elkaar persoonlijk, 
hebben regelmatig overleg en weten elkaar altijd te vin-
den. 

Wijkbewoners
Gelukkig weten de wijkbewoners ons zelf ook steeds beter 
te vinden. En raadplegen ze ons met kleine en grote vragen 
over hun gezondheid. Of de gezondheid van een naaste. 
Deze mantelzorgers verdienen onze speciale aandacht. 
Tegen hen zeg ik altijd: doe je voordeel met ons, je hoeft 
het allemaal niet alleen uit te vinden. Maar niet iedereen 

vindt hulp vragen makkelijk. Door inloopspreekuren te 
organiseren in gemeenschapshuizen of op andere locaties 
waar veel wijkbewoners komen, proberen we het contact 
zo laagdrempelig mogelijk te maken. 
Wij hebben de koffie klaar en nemen de tijd. Zie ons als 
een extra paar ogen en oren. Samen vinden we zeker een 
oplossing die bij u past!”

ZuidZorg wijkverpleegkundige Toos van Eersel:

“De samenwerking in 
de buurt is enorm sterk”

Het ZuidZorg team van wijkverpleegkundigen in Stratum

Tijdens onze inloopspreekuren hebben wij de koffie voor u klaar staan. U kunt 
vrijblijvend bij ons binnenlopen als u vragen heeft voor uzelf, uw familie of 
bekenden over indicaties, informatie over zorg of mantelzorgondersteuning.

U ben van harte welkom:
Maandag tot en met vrijdag van 14.00 – 15.00 uur

ZuidZorg Stratum, St. Lidwinastraat 4 Eindhoven Herman Gorterlaan 4  •  5644 SX Eindhoven  •  T: 040-2933363  •  M: 06 - 42726123 •  W: www.dekledingkamer.com 
Openingstijden: Dinsdag – zaterdag van10.30 uur tot 16.00 u. 

“Wij zijn er voor heel Stratum”
– advertorial –

De Kledingkamer al 12 jaar een begrip
De Kledingkamer & Zo  is een 
modieuze kledingwinkel waar de 
deuren altijd wijd open staan. Dat 
kan ook makkelijk want de winkel is 
inpandig gevestigd in verpleeghuis 
Wissehaege.  

De Kledingkamer & Zo  
vindt u vlak bij het 
Grand Café waar ook 
gasten van buiten graag 
komen voor een kopje 
koffi e, lunch of diner. 

Eigenaresse Tiny Naus 
vertelt: “Voordat ik twaalf jaar geleden 
deze modezaak begon werkte ik bij Vitalis 
Wissehaege (voorheen de Weerde) en 
had daar alles te maken met kleding voor 
bewoners. Ik zag precies waar behoefte 
aan was: modieuze kleding die makkelijk zit 
en die je makkelijk aan kan trekken. Toen ik 
het idee opperde om daarvoor een speciale 
winkel te openen stelde de directie voor dat 
ik die zelf zou gaan opzetten.”

Is de winkel alleen voor ouderen?
“Nee hoor, ook de groep van de 
middenleeftijd is hier van harte welkom. 
De kleding die ik zelf draag komt ook 
uit de winkel. Wij voeren hier de echte 
kledingmerken maar letten speciaal op 
een goede draagbaarheid en makkelijke 
wasbaarheid. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de 
herenpantalon van rekbare stof met rondom 
elastiek. Die verkopen we als nette broek, 
spijkerbroek of ribbroek. Een nette gewone 
broek om te zien maar met het gemak van 
een trainingsbroek.”

En die kun je dus niet overal kopen?
In Stratum zijn wij de enige modezaak 
waar je deze kleding kopen kunt. We ver-
kopen natuurlijk aan de bewoners hier 
maar ook aan bezoekers en personeel. 
Overigens: heel Stratum is hier 
welkom.   

Wat kunnen mensen verwachten 
in Kledingkamer & Zo?
“Vooral goede producten in 
mooie kleuren. Wij willen men-

sen in de eerste plaats mooi maken 
en ze het gevoel geven dat ze er bijzonder 
uit zien. En verder verkopen we ook onder-
goed, bh’s, nachtkleding en beenmode. En 
natuurlijk speciale producten zoals niet-knel-
lende kousen, de comfortabele bustehouder 
top en zorgartikelen zoals een praktische
Katheterhouder van textiel om onder de 
kleding op boven– of onderbeen te dragen. 

Wij voeren bekende merken zoals Finn 
Karelia, Sommerman, Erfo, Roberto Sarto, 
Siegel en Golléhaug, Fellows, Robson, 
Ringella en Triumph.

De werkplek van ZuidZorg is bij de mensen thuis. 
Om met eigen ogen te ervaren wat voor fantastisch 
werk onze mensen doen, zouden wij het liefst de 
voordeuren van al onze cliënten openen. 
Zo zou iedereen kunnen ervaren met hoeveel passie 
en respect onze mensen anderen helpen om gewoon 
thuis te kunnen blijven wonen. Omdat dit natuurlijk 
niet gaat, organiseren wij inloopspreekuren in de 
buurt en komen onze wijkverpleegkundigen graag 
naar de mensen toe, het hele jaar door! 

Ankerpunt in de wijk 

Wijkbibliotheek in Vitalis Wilgenhof 
De gemeente Eindhoven heeft door middel van enquêtes 
en bijeenkomsten geïnventariseerd welke voorzieningen 
belangrijk zijn voor de leden van de bibliotheek. Daaruit blijkt 
de behoefte aan een leestafel met kranten en tijdschriften, 
een computerhoek, natuurlijk kasten met boeken én de 
mogelijkheid om ter plekke van een kop koffie of thee te 
genieten.

In  Vitalis Wilgenhof is een bestaande  bibliotheekruimte en leesta-
fel voor bewoners. Hier kunnen bewoners de krant of een tijdschrift 
lezen en er is een scala aan boeken die aan de bewoners uitge-
leend kunnen worden.  Regelmatig worden er boeken geschonken 
zodat er altijd voldoende boeken zijn en er een ruime keuze is.

Om de bibliotheekfunctie in Vitalis Wilgenhof meer een wijkfunctie 
te geven en te laten fungeren als een ontmoetingsplek voor bewo-
ners van Wilgenhof én wijkbewoners, zijn wij op zoek naar vrij-
willigers die het leuk vinden om te helpen onze bibliotheek uit te 
bouwen. 
Bent u gedurende de week enkele uren beschikbaar en wilt u mee-

werken aan de opzet van een dergelijke ontmoetingsruimte voor 
de wijk? Komt u eens binnen. Ik maak graag een afspraak met u 
voor een vrijblijvend gesprek waarin we samen naar de mogelijk-
heden kijken. 

Frans Offermans, coördinator vrijwilligerswerk 
en Ankerpunt in de wijk.

Tel: 040-2148300  of 06-23613898
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Fysiotherapie Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • T:  040-2125333    
E: info@fysiotherapieheezerweg.nl   •  www. fysiotherapieheezerweg.nl
Fysiotherapie Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • T:  040-2125333    

E: info@fysiotherapieheezerweg.nl   •  www. fysiotherapieheezerweg.nl

– advertorial – 

Fysiotherapie Heezerweg al 21 jaar in StratumFysiotherapie Heezerweg al 21 jaar in StratumFysiotherapie Heezerweg al 21 jaar in Stratum
Sinds 1993 is de praktijk aan 
de Heezerweg gevestigd 
en er zijn momenteel zes 
fysiotherapeuten werkzaam: 
Aafke, Agnes, Gré, Marieke, 
Nynke en Ruud. Eveline 
verzorgt het secretariaat.

Naast de standaard fysiotherapie 
behandelingen heeft de praktijk een aantal geregistreerde 
specialisaties zoals: manuele therapie, geriatrie fysiotherapie 
(gericht op ouderen) en psychosomatische fysiotherapie 
(spanninggerelateerde klachten). 
Ook vermeldenswaard is dat ze aangesloten zijn bij een 
aantal netwerken: ClaudicatioNet (etalagebenen), COPD, NAH 
(niet aangeboren hersenletsel), ParkinsonNet en Thuiszorg 
fysiotherapie. Indien nodig kunnen de mensen aan huis behandeld 

worden of in senioren complex Vitalis 
Wilgenhof aan de andere kant van de 
Heezerweg. 

Ouderen worden door de overheid 
steeds meer gestimuleerd om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 

Daarom biedt groepspraktijk Heezerweg 
speciale trainingen waardoor ze ook 
echt zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen 
blijven. Fysiotherapie Heezerweg 

werkt al samen met de verschillende 
Stratumse thuiszorgorganisaties en is 
ook al klaar voor ‘WIJeindhoven’ de 
nieuwe gestroomlijnde zorgaanpak 

vanuit de Gemeente. 

Vanzelfsprekend houden ze allemaal hun vakgebied bij met 
regelmatige  bijscholingen en cursussen. Fysiotherapie Heezerweg 
wordt ook betrokken bij belangrijk wetenschappelijk onderzoek; 
recentelijk nog bij een onderzoek met TNO gericht op ‘pre– en 
post– operatieve trainingen voor kwetsbare ouderen’. Daarbij 
werd gekeken hoe deze groep voor en na een grote inwendige 
operatie het beste kan worden begeleid met gespecialiseerde 
fysiotherapie. 

Janine van Kampen begeleidt en behandelt mensen met o.a. de 
biofeedbackmethode. (zie: www.biotrain.nl) en Job van Beek 
heeft zich aangesloten als zelfstandig oefentherapeut Cesar (zie: 
www.cesarstratum.nl). 

Na 21 jaar zijn ze op de Heezerweg meer dan ooit bij de tijd.

TLV I Tandtechnisch Laboratorium Verbeeten
TPV I Tandprothetische Praktijk Tuinstraat

geeft gratis advies over al uw vragen over uw kunstgebit!

Tuinstraat 25  • 5611 PL • Eindhoven 
T: 040 243 85 25 • info@gebitplus.nl

+ Wij zorgen voor alle reparaties

+ Wij maken nieuwe kunstgebitten èn klikgebitten

+    Wij adviseren over de vergoeding

 van uw zorgverzekeraar.

Om onze klanten nog beter van dienst 

te kunnen zijn hebben wij ons zorgpakket 

uitgebreid. 

Meer advies, meer nazorg. Ook bij u thuis. 

Gebitszorg met een plus! Kijk op www.gebitplus.nl. 

Wij houden u graag op de hoogte.

Proefwoning Tivoli druk 
bezocht

De komende jaren 
staan in Tivoli in het 
teken van onderhoud. 
Woningcorporatie 
Woonbedrijf geeft de 
woningen in de wijk 
een frisse herstart waar ze 
weer tientallen jaren mee vooruit kunnen. 

Het groot onderhoud begon eind vorig jaar en fase drie duurt nog 
tot begin 2016. In verschillende fasen wil Woonbedrijf zo zorgen 
dat bewoners nog lang prettig in hun huis kunnen blijven wonen.

Zaterdag 18 januari konden de huurders van fase 3 (Leeuwenstraat, 
Tapirstraat en een stukje Zebrastraat) in Tivoli eindelijk zien wat er 
zich de afgelopen maanden achter de schermen heeft afgespeeld.

Er bleek hard gewerkt door de klankbordgroep om te komen 
tot een voorlopig plan van aanpak voor het groot onderhoud. 
Die klankbordgroep bestaat uit bewoners van fase 3, de 
bewonersorganisatie Tivoli I lov it, de Woonbond en Woonbedrijf. 
Nu was het tijd om de ideeën te presenteren aan de bewoners en 
te horen wat zij ervan vinden.

In de Leeuwenstraat 
was een proefwoning 
ingericht en het stond 
er de hele dag vol met 

nieuwsgierige huurders die kwam kijken 
wat de mogelijke ideeën zijn voor het 
komende groot onderhoud.

De bewoners kregen het volgende te 
zien:
•  Een standaard keukenvernieuwing
•  Een verplaatst en vernieuwd  toilet 
•  Een badkamervernieuwing met 

tweede toilet
•  Verandering van de plattegrond op 

de eerste verdieping
•   Foto’s en schetsen van onder andere 

het vernieuwde straatbeeld

Leden van de klankbordgroep waren 
vrijwel allemaal aanwezig om de 
reacties van huurders te horen, vragen te 
beantwoorden en mensen te voorzien van 
een kopje koffie met plakje cake. De grote 
opkomst, enthousiaste reacties en goede 
ideeën maakten deze openstelling tot een 
vruchtbare en succesvolle dag. Hiermee 
kunnen  we volop aan de slag  met het 
vaststellen van een definitief plan van eisen voor het groot 
onderhoud.

De Klankbordgroep

Stratum aan Zet is een groots 
openlucht evenement waarop wijkbewoners 

hun hobby of talent kunnen laten zien.

Meld uzelf of andere mensen aan als u denkt:  
“dat zou heel Stratum eens moeten zien.” 

Stratum aan Zet vindt plaats op de 
langste dag van het jaar op 22 juni in het 

Bonifaciuspark in Stratum.

Suggesties, tips en ideeën sturen via: stratumaanzet@on.nl 
of voicemail: 06 - 1388 4265

Stratum aan Zet is een openluchtmanifestatie van buurtbewoners, clubs 

en verenigingen met bijzondere hobby’s of talenten. 

Artistiek, sportief of vermakelijk: alles is welkom.

etZ
tratumSaan

Kent u iemand 
die iets kan?

Advertentie mogelijk gemaakt door WOONBEDRIJF

Voor leefstijladvies op maat
• Wil je afvallen?
•  Heb je al verschillende diëten 
    geprobeerd zonder blijvend 

resultaat?

 Gewichtsconsulent en life-coach
Marleen Maas

Gratis kennismakingsgesprek !

Vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk

Marleen Maas • Mathijsenlaan 20 • 5644 JK  • Eindhoven
 E: info@better4u.nl * www.better4u.nl * T: 06 16 60 14 34

Masaka.nl
praktijk voor massagetherapie en coaching

• Therapeutische behandelingen
• Energetische behandelingen

• Oosterse behandelingen
• Wellness behandelingen

Valkenswaardseweg 35 • 5595 XB • Leende • 06 11183132

 10 autominuten vanaf het Floraplein!
Vergoeding via zorgverzekering mogelijk



 

12 13

De Buurtvereniging 

Persoonlijk, laagdrempelig en Stratums:
Uw fi nancieel adviseur om de hoek 

W: www.vdbr.nl   •  Aalsterweg 191   •  5644 RA Eindhoven   •  Tel. 040 - 256 93 90   •  E: info@vdbr.nl

Verzekering nodig? Wil je een 
huis kopen en weten hoeveel 
hypotheek je kunt krijgen?

Elke fi nanciële dienst is tegenwoordig 
via internet of, bij wijze van spreken, 
in de supermarkt te krijgen. Maar of je 
dan ook krijgt wat het beste bij je past 
is zeer de vraag. 
Als onafhankelijk adviseur kan Van 
den Boer en Roggen kiezen uit wel 40 
banken en verzekeraars. Zo kunnen 
wij altijd vergelijken en een oplossing 
aanbieden die bij je persoonlijke 
wensen past.  
Voor ons staat bovendien de relatie 
met de klant centraal. En daarom zijn 
wij zijn er trots op dat wij al jarenlang 
bijzonder goed worden gewaardeerd. 
Zo werden wij in 2011 uitgeroepen 
tot het beste hypotheekkantoor 
van Zuidoost-Brabant en krijgen 

we op de onafhankelijke website 
www.advieskeuze.nl (erkend door de 
Consumentenbond) maar liefst een 9,6. 
Waarschijnlijk komt dat omdat we 
een heel mooi team hebben, een echt 

familiebedrijf zijn en allemaal plezier 
hebben in ons werk. 
Nieuwe klanten willen we daarom 
eerst leren kennen door een persoonlijk 
gesprek. En dat doen we altijd 
kosteloos, inclusief een eerste advies. 
Al onze, zeer redelijke, tarieven vind je 
verder op onze uitgebreide site. 
Wees van harte welkom bij Van den 
Boer en Roggen voor:

• HYPOTHEKEN 
•  VERMOGENSOPBOUW EN 

VERZEKEREN VAN RISICO’S 
• CONSUMPTIEF KREDIET
• SCHADEVERZEKERINGEN

Herman: “Wij hebben een klein bestuur 
van vier mensen maar we doen eigenlijk 
alles met en veel grotere groep van 
meestal wel tien mensen. Daar 
zitten ook mensen bij uit de 
naburige wijken Havensingel 
en Cingelshouck. Praktisch elk 
besluit nemen we unaniem met 
de hele groep.

Hoe oud is de Irisbuurt?
Tonnie: “Het grootste deel 
stamt uit 1930. Eén rijtje woningen is 
gebouwd in 1950 op de plek waar in de 
oorlog een stuk is weggebombardeerd. Het 
was ooit een echte arbeidersbuurt maar 
kreeg later de naam een hoerenbuurt te zijn 
waardoor geleidelijk aan de verloedering 
toesloeg. 

De dames tippelden langs het kanaal 
en in de wijk zelf waren tot in de jaren 
zeventig nog escortpanden. Een tamelijk 
wild verleden dus met ook behoorlijk wat 
criminaliteit. Later kwamen er steeds meer 
gastarbeiders wonen, gevolgd door een 
invasie van studenten. Pas nadat in 
Eindhoven de tien procent 
maatregel werd ingevoerd 
is de wijk weer een beetje 
in de lift gekomen.”

Herman: “In die tijd kon 
je hier een huis kopen 
voor 40.000 gulden. 
Daardoor kreeg de wijk 
geleidelijk weer bewoners 
die zich met de eigen omgeving 
verbonden voelden. Een groot gedeelte 
van de woningen is nu in eigen bezit en 
de rest wordt verhuurd door Woonbedrijf. 
De Iriswijk is een echte doe-het-zelf buurt. 

Op een leegstaand veldje werden op 
eigen initiatief speeltoestellen geplaatst en 
nu is dat ‘het speelbos’ van de Irisbuurt. 
Er was hier ooit een gebouwtje van de 
scouting en dat is nu ons buurthuis en 
ontmoetingscentrum ‘De Blokhut’. 

Tonnie: Bijzonder is dat er actieve 
buurtbewoners zijn die hier al hun hele 

leven wonen, 
zoals Ria de 
Laat beheerder 
van de Blokhut. 
Daardoor heeft 
de wijk een 

gemêleerde bevolking 
wat mensen aantrekt die dat 
waarderen. De huizen hier zijn niet 
super-de-lux maar ook dat is iets 
wat bepaalde mensen aantrekt. 
Zo wonen er in de Irisbuurt veel 
creatieve mensen. Theatermakers, 
acteurs en kunstenaars. En er 
vestigen zich nu ook steeds meer 
zzp-ers. Tegelijkertijd is er ook 
een verjonging aan de gang 
zodat er weer volop gezinnen met 
jonge kinderen wonen.”

Is de Iriswijk altijd een actieve 
wijk geweest?
“Dat gaat natuurlijk met 
golven. Voor Herman en ik 
hier kwamen wonen waren 
Jan van Hal en Bas Tummers 

behoorlijk actief. Die hielden 
bijvoorbeeld goed bij wat de 
gemeente hier allemaal van 

plan was. Daardoor 
hebben we ongewenste 
ontwikkelingen tegen 

kunnen houden. De 

Blokhut organiseerde 
het vertier voor de buurt: 
Koninginnedag, samen 
naar het WK-voetbal kijken, 
oud- en nieuwfeest. Op 
initiatief van buurtbewoners 
zoals Bas Sturkenboom – die 

een uitgebreide autoloze zondag wilde 
organiseren – ontstond het eerste ‘Ken Jij 
Iris ‘ festival. Er werd een route uitgezet 
langs verschillende huizen waarbij overal 

iets gebeurde. De bewoners van die huizen 
mochten de gekste dingen laten zien. 

Een stukje pianospelen, voordracht, sketch 
noem maar op. Dat was zo’n succes dat we 
het vorig jaar hebben herhaald onder de 
naam Irisfestival. Onderdeel daarvan was 
ook een hilarisch theaterstuk over de Irisbuurt 
en gespeeld op verschillende plekken in 

de buurt.  Een ‘wandelend’ theaterstuk, 
geschreven door theatermaakster Sandra 
Kerres, dat natuurlijk dankbare inspiratie 
vond in de roemruchte buurthistorie van 
prostituees en escorthuizen.
 
Herman: “Zo heeft buurtverenging de 
aandacht een beetje verlegd van allerlei 
beleidsmatige problemen naar het 
organiseren van leuke dingen voor de 
buurt. Daarmee bindt je ook mensen die 
weer te motiveren zijn als er politiek iets 
aan de orde is. Want ook dat blijft hier aan 
de orde. Zo zorgt de woningsplitsing weer 
voor een olievlek van kamerbewoning en is 
ook de aanleg van een HOV-lijn over de 
Geldropseweg een bron van zorg. En de 
toekomst van onze Blokhut is ongewis omdat 

de gemeente 
volstrekt 
onduidelijk 
is over haar 
rol daarin. Er 
gaat weliswaar 
geen cent 
subsidie naar 
de Blokhut maar 
de gemeente is 
nog wel voor een 
deel eigenaar 
van het gebouw.” 

Tonnie: “Onze buurtvereniging is dankzij 
onze eerste voorzitter, Hester Dadema, 
een gevestigde organisatie geworden. 
We streven er altijd naar activiteiten te 

organiseren die nieuwe mensen aanspreken. 
Het organiseren van ‘opschoondagen’ 
is een prima middel om weer nieuwe 
bewoners bij de buurt te betrekken. Zoiets 
wordt altijd breed aangekondigd en we 
organiseren er altijd gezellige dingen 
omheen. Zo’n dag eindigt steevast in onze 
Blokhut.”

Herman: “Opvallend is dat het Irisfestival 
andere mensen aantrekt dan bijvoorbeeld 
buurtkwis avonden in de Blokhut.  

En op de running dinners die we net als de 
Rochusbuurt organiseren zie je weer veel 
nieuwe gezichten.  Als bewonersorganisatie 
koken we één keer per jaar een 
driegangendiner voor de buurt en 
daar komen weer vooral gezinnen 
met jonge kinderen op af.”

Tussen de Geldropseweg en het Eindhovensch Kanaal ligt al 
bijna 85 jaar de Irisbuurt. De Stratummer ging op bezoek bij  de 
Stichting bewonersorganisatie Irisbuurt en sprak met voorzitter 
Herman Elenbaas en secretaris Tonnie Vossen.

De Irisbuurt De Buurtvereniging 

Het terrein aan de 
Lucas Gasselstraat heeft 
jarenlang braak gelegen 
maar nu komt er toch 
een nieuw stukje Iriswijk. 
De wilde bloemen zullen 
niet meer opkomen 
maar het speciale 
gedachtenisbankje voor 
overleden buurtgenote  
Femke Verbeek krijgt er 
opnieuw een ereplekje.

De ‘Bevrijdingsboom’. 
Eén jaar na de bevrijding 
van Eindhoven geplant en 
begin dit jaar ontdaan van 
beklemmende bestrating.
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Stratum
zelfaanzet

1 e kw
artaal 2014Speciale pagina van het Bewonersplatform Stratum

Als het even kan ruilt Yasin 
Torunoglu op woensdag het 
Stadhuis in voor een bezoek 
aan Eindhovense buurten en 
wijken. 

Eind februari waren de Rochusbuurt en 
Iriswijk aan de beurt.  Op verzoek van de 
PvdA-wethouder voor wonen, wijken en 
burgerparticipatie had het Stadsdeelteam 
Stratum de twee buurtverenigingen 
gevraagd hem tijdens een wandeling te 
vertellen over de zegeningen en problemen in 
hun omgeving.

De twee buurten aan weerszijden van de 
Geldropseweg hebben allebei een actieve en 
bloeiende bewonersvereniging. Beide buurten 
hadden tientallen jaren een evenwichtige 
balans tussen verschillende bewonersgroepen 
zoals jonge gezinnen met kleine kinderen, 
alleenstaanden, studenten en ouderen. Maar 
leden van de twee verenigingen vertelden 
de wethouder dat de leefbaarheid wel onder 
druk staat. De crisis op de woningmarkt 
en de dalende verkoopprijzen hebben veel 
speculanten en investeerders voor het snelle 
geld verleid tot aankoop van leegstaande 
huizen tegen bodemprijzen. Met of zonder 
vergunning werden de woningen gesplitst tot 
appartementen of per kamer verhuurd aan 
nog meer studenten, werkende jongeren of 
Oost-Europese gastarbeiders. Daarmee dreigt 
de balans verstoord te raken. De nieuwe 
bewoners kennen een groter verloop en 
hebben minder behoefte aan contact met hun 
straatgenoten. Sommigen veroorzaken overlast 
van harde muziek, de smalle straten zonder 
voortuintjes staan vol vuilcontainers en schots 
en scheef gestalde fi etsen en een enkeling 
gebruikt de achtertuin als vuilstortplaats. De 
Rochusbuurt had in een paar overzichtelijke 
tabellen aangetoond dat het binnen de ring 
niet alleen de meeste woningen per hectare 
heeft (44,67), maar ook het grootste aantal 
huishoudens per woning (1,49). Dat laatste is 
het gevolg van de toenemende woningsplitsing. 

De bewoners benadrukten dat studenten en 
kamerbewoners in principe welkom zijn, als 
er geen overlast is. De wethouder beloofde 
de overlastmeldingen mee te nemen bij de 
evaluatie van het handhavingsbeleid.  Hij 
bedankte de bewonersverenigingen voor hun 
‘openstaan voor een stedelijke dynamiek’.
Aan het eind van het wijkbezoek had 
de wethouder op initiatief van het 
Bewonersplatform Stratum een afrondend 
gesprek in buurthuis De Buut. Daarbij waren 
ook vertegenwoordigers van 
Tuindorp, het Witte 
Dorp en Cingelshouck 
aanwezig. Ook daar dreigt 
de balans, met mix van 
leeftijden en leefwijzen 
verstoord te raken door 
massale kamerbewoning. 
Torunoglu beloofde na 
te zullen denken over het betrekken van 
bewonersorganisaties bij het ontwikkelen 
van nieuw beleid voor woningsplitsing en 
kamerverhuur. Bovendien gaat hij uitzoeken 
of die ontwikkelingen wel zijn toegestaan 
in het Witte Dorp. Dat is immers een 
Rijksmonument, met vergaande beperkingen 
voor aanpassingen door de bewoners. 

PvdA wil woonoverlast aanpakken
Verkiezingstijd is voor bewoners een interes-
sante periode om zaken te doen. Want in een 
poging om Stratumse stemmen te winnen, 
kwam Torunoglu twee weken later opnieuw 
naar de Rochusbuurt. In buurthuis De Buut, als 
lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid, met 
een partijspeldje op zijn revers en samen met 

Tweede Kamerlid 
en oud-Eindho-
venaar Martijn 
van Dam. Hij had 
een actieplan aanpak woonover-
last meegenomen, met acht punten. Het 
belangrijkste was het opnemen in de be-
stemmingsplannen dat een woningsplitsing 
pas wordt toegestaan als er een positieve 
leefbaarheidstoets heeft plaatsgevonden. 
Net zoals nu gebeurt als er een vergunning 
voor kamerverhuur wordt aangevraagd. 

Ook wil de lijsttrekker dat er meer wordt ge-
handhaafd en dat er beter wordt gecommuni-
ceerd wat er met overlastmeldingen gebeurt. 
Vertegenwoordigers van bewonersverenigin-
gen vroegen Torunoglu ook om één loket voor 
het melden van alle overlast. Want bij herrie 
moet de politie worden gebeld, zwerfvuil is 
voor Cure of de Ergon en als de overlastgever 
in een sociale huurwoning woont, is de wo-

ningcorporatie aan de beurt.

Blokhut Iriswijk
Na de rondgang door de Iriswijk 
eind februari waagde wethouder 
Yasin Torunoglu zich in het hol 
van de leeuw, ofwel De Blokhut 
in de Iriswijk. Die was vol met 

verontruste buurtbewoners, vanwege 
de aangekondigde ‘verkenningen’ door 
de gemeente naar de mogelijkheden om 
de vrijetijdsaccommodaties effi ciënter te 
gebruiken. Het bestuur van De Blokhut, dat al 
29 jaar intensief als buurthuis wordt gebruikt, 
hield de wethouder voor dat er geen subsidie 
wordt verstrekt en dat alle activiteiten door 
vrijwilligers op touw worden gezet. Het pand 
en de grond zijn eigendom van de parochie, die 
het pand in 1984 voor één gulden per jaar aan de 
gemeente in bruikleen gaf, op voorwaarde dat 
het aan de buurt ter beschikking wordt gesteld. 
Het parochiebestuur is heel enthousiast over 
wat er allemaal gebeurt. Volgend jaar februari 
loopt de bruikleenovereenkomst af. In mei jaar 
gaan gemeente en parochie bespreken hoe 
het dan verder moet.

14

Wethouder Torunoglu bezoekt 
Stratum binnen de ring

een actieplan aanpak woonover-

Fotografi e: 
Tonnie Vossen

VAN TONGERLOO  keurslager
‘verstand van lekker eten’

Piet van Tongerloo • Den Hof  138 • 5582 JZ  
Aalst-Waalre   T: 040-2222354 • www.vantongerloo.keurslager.nl

BBQ 
specialist

Kleding • schoenen • accessoires • tassen

Esqualo, Aaiko, Culture,
YaYa, Stroke, Transfer, 
Studio Anneloes, SPM

Gustav, Question, 
B By Bridget
Rinasimento, Doncho

Den Hof 33 • 5582 JZ • Waalre • T: 040 2221 252  •  WWW.DEPASKAMER.COM

Den Hof  102 • 5582 JZ • Waalre • 040 7370307
www.amelie-waalre.nl

Yankee Candle en Bunzlau Castle, cadeau en interieur

K I N D E R B O E T I E K

Den Hof 114 • 5582 JZ • AALST WAALRE • WWW.KINDERBOETIEK-SIMONE.NL
Open: woensdag, donderdag en zaterdag 9.30-17 u.  Vrijdag tot 18.00 uur. 

Ook open op afspraak,  M: 06-16007063 en 06-22527857  

AnotherWorld, Brian 

and Nephew, Kiezeltje, 

Lofff, Be a Diva, Geisha, 

Quapi, Z8, D-Rak, 

Pink Berry, Airforce, 

BoysInControl, Le Chic, 

Beebielove, B*E*S*S

30 jaar specialist in 
horloges en sieraden

30 jaar specialist in 30 jaar specialist in 30 jaar specialist in 
horloges en sieraden

Den hof 1 • 5582 JZ • Waalre • T 040 2217444 • F 040 2220707
E info@juweliervanhooff.nl • www. juweliervanhooff.nl

Vijf autominuten vanuit Stratum • Gratis parkeren

Winkelcentrum Den Hof Aalst Waalre

• Assoriment van Aal tot Zeewolf  • Eigentijds en ambachtelijk 
 • Cateringservice • Complete Partyservice en BBQ

Raadhuisstraat 12a  •  5582 JD  •   Waalre  •  T:  040 22 15 089 
www.zwarthoedviswinkel.nl  •  info@ zwarthoedviswinkel.nl

• Assoriment van Aal tot Zeewolf  • Eigentijds en ambachtelijk 
 •

De visspecialist van het zuiden

Bodyfashion and more 
Triumph, Mey, Sloggi, Schiesser, Falke, Oroblu, Pip Studio, Ringella en Feetje 

Den Hof 106 • 5582 JZ • Aalst-Waalre • 040 22 17 008

ee

, , Lingerie, 
ondermode, beenmode

Nachtkleding, 
babykleding, fournituren
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Er is meer veranderd in de 
Bloemenbuurt-Zuid dan alleen de 
bouw van nieuwe woningen. Het gaat 
sociaal, economisch en op het gebied 
van veiligheid beter. Zo veel beter dat 
de buurt vanaf 2015 een gewone buurt 
wordt en geen extra aandacht meer van 
‘thuis en de gemeente nodig heeft. Het 
jaar 2014 is een overgangsjaar. 

De nieuwe buurt heeft een gevarieerd aan-
bod van grondgebonden huur- en koopwo-
ningen, huur- en koopappartementen en 
patio’s voor senioren. Een veelzijdiger aan-
bod. “De oude Bloemenbuurt-Zuid bestond 
alleen uit grondgebonden huurwoningen”, 
zegt Bert Kaiser, buurtregisseur van ’thuis. 
“Nu er appartementen, patiowoningen en 
koopwoningen bijgekomen zijn zie je nieu-
we contacten ontstaan, ook de kopers druk-
ken steeds meer hun stempel op de buurt.” 

Bruggen bouwen
Op sociaal gebied zijn er eveneens stap-
pen gezet. “Iedereen heeft zijn steentje bij-
gedragen ook migrantengezinnen en senio-
ren hebben meegedaan aan CPO”, vertelt 
Kaiser. “Om de overgang van sloop naar 
nieuwbouw goed te laten verlopen hebben 
we alle bewoners thuis bezocht. Bovendien 
hebben de bewonersondersteuners er tij-
dens de ontwikkelfase hard aan getrokken 
om te zorgen dat iedereen betrokken bleef.” 

De buurt is opener en overzichtelijker ge-
worden, geen poortgebouwen en smalle 
straatjes meer. “Dat bevordert het gevoel 
van veiligheid. Alle woningen voldoen aan 
WoonKeur.”

Zelfbewust
Maar het allermooiste vindt Kaiser de per-
soonlijke ontwikkeling van de bewoners. 
Door hun eigen woningen te ontwikkelen 
zijn ze zelfverzekerder geworden. “Het is 
niet meer ‘wij’ tegen ‘zij’: de huurders ver-
enigd in De Koepel en de bewoners van 
de omliggende particuliere koopwoningen 
in Pabloz. Die zelfbewustheid merk je ook 
aan de voorbereidingen voor een nieuwe 

gezamenlijke buurt- en beheerorganisatie 
De Koepel. Het onderscheid tussen huur-
ders en kopers wordt niet meer gemaakt.” 

‘Gewone buurt’
Al met al is het ‘rapportcijfer’ van de buurt 
zo gestegen dat de buurt geen extra aan-
dacht meer nodig heeft van Woonstichting 
’thuis en de gemeente. Kaiser: “Voor ons 
betekent het dat we nog zo’n twee keer per 
jaar contact houden, bijvoorbeeld tijdens 
bijeenkomsten van De Koepel. We gaan er 
wel van uit dat mensen aan de bel trek-
ken als er iets is. Natuurlijk blijven 
onze buurtbeheerder en sociaal be-
heerder gewoon actief in de buurt.”

Nu de eerste twee fases van de wijkvernieuwing er 
op zitten, is het tijd voor de laatste fase. Ook weer in 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Zo is blok 
Lelie, gepland aan de Dahlialaan al volop bezig. Het 
gaat om zestien woningen en een patiowoning die 
nu ontwikkeld worden. 

Veel belangstelling is er ook voor Blok A (eveneens 
aan de Leostraat) daar gaat het in totaal om 60 wo-
ningen, 41 koopwoningen, 17 huurappartementen 
en mogelijk twee bovenwoningen met atelierruimte. 
Hiervoor is de werving nog niet begonnen. Interesse 
om ook je eigen huis te bouwen? Surf dan eens naar:

 www.bloemenbuurt-zuid.nl 
of bel met ’thuis via 040-249 99 99

Wijkvernieuwing zorgt voor beter 
rapportcijfer voor de buurt 

Laatste woonblokken in ontwikkeling 

‘Nu alle klussen in hun nieuwe 
huizen zijn geklaard is het tijd voor 
een feestelijke afsluiting. Daarom 
organiseerde de Koepelvereniging, de 
vertegenwoordiging van bewoners, 
begin februari een slotmanifestatie. 
Iedereen die de afgelopen jaren 
bijdroeg aan de wijkvernieuwing was 
uitgenodigd. Velen waren present. 
 
Vanaf drie uur drup-
pelden de geno-
digden binnen in 
het voorportaal van 
de Gerarduskerk, 
nieuwsgierig kijkend naar de kraampjes 
met eten, drinken en prominent in het mid-
den: de taarten. Om vier uur is het tijd 
voor de speeches van de voorzitter van 
de bewonersvereniging, de wethouder 
van Wonen en Wijken en de directeur van 
Woonstichting ’thuis. 

Wiel uitvinden 
Cees Horsten van de Koepelvereniging 
trapt af.  “Het beste wat een buurt kan over-
komen is collectief particulier opdrachtge-
verschap (CPO). En ja het was moeilijk en 
ja, het was veel werk en ja er waren mis-
sers. Maar dat gebeurt als je het wiel moet 
uitvinden. We hebben er veel voor terug-
gekregen: een zelfontwikkeld huis en een 
zelfontwikkelde woonomgeving. Maar er 

is meer. We zijn mondi-
ger geworden en door het 
vele samenwerken zijn we 
ook een hechtere gemeen-
schap.”

Verbazing
“Zijn dit sociale huurwonin-
gen in Eindhoven?”, schetst 
Lies de Groot van ’thuis zijn 

verba-
zing toen 
hij voor 
het eerst 
de buurt 
bezocht. 
Zijn volgen-

de gedachte ‘die woningen 
zijn zo mooi, die mensen willen 
hier nooit meer weg’.  
De Groot is naast Hilde van der Her-
ten de nieuwe directeur/bestuurder  na de 
fusie van Domein en Aert Swaans. “Als re-
latieve buitenstaander vraag ik me af kun-
nen we dit nog een keer? Dan zeg ik nee, 
op deze manier niet meer. Maar het is wel 
een pareltje van volkshuisvesting geworden 
door de intensieve samenwerking tussen 
bewoners, corporatie en gemeente.”   

Geweldig stukje Stratum
Yasin Torunoglu, de huidige wethouder van 
Wonen en Wijken, was nog raadslid toen 
hij in de eerste fase van CPO met de buurt 
kennismaakte. “Daarna bezocht ik een 

vriend in een  antikraak-
woning hier. Ik luisterde naar de verhalen 
van zijn buurvouw over de buurt en de on-
derlinge samenhang. Die samenhang te-
kent ook de nieuwe wijk. Ik feliciteer ieder-
een met dit geweldige stukje Stratum erbij.”  

En dan is het tijd om de taarten aan te snij-
den. Dat doet de wethouder samen met 
Toos van Bergen en Marion der Kinderen, 
twee comitéleden van het eerste uur die 
hun buurtgenoten met raad en daad bij-
stonden tijdens de wijkvernieuwing. Daar-
na doen de aanwezigen zich nog 
lang te goed aan al het eetbaars in 
de kraampjes. 

Bloemenbuurt-Zuid is een pareltje 
van volkshuisvesting 

‘Zijn dit sociale huurwoningen?’

van links naar rechts Toos van Bergen, Marion der Kinderen, wethouder 

Torunoglu en Cees Horsten, de voorzitter van de koepelvereniging.

‘We hebben er veel 
voor teruggekregen’
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Albert Heijn 
Leenderweg lekker 

makkelijk bereikbaar makkelijk bereikbaar

AH Leenderweg is elke dag, ook zondags, lekker lang open.

Supermarktmanager Mireille Withagen: “Onze winkel is ook 

vanuit het centrum optimaal met de auto bereikbaar”

Uit klantonderzoek kwamen enthousiaste reacties op 

onze geheel vernieuwde winkel en daar zijn we trots op. 

Reacties zoals ‘lekker ruim van opzet’, ‘uitgebreid 

versassortiment’, ‘voor 200% de winkel van mijn keuze’, 

‘heerlijk die lange openingstijden’, ‘van ‘s morgens tot ‘s 

avonds vriendelijk welkom: top’. Klanten wezen ons er 

ook op dat het stallen van fi etsen beter kan en dat gaan 

we daarom snel realiseren. 

Onze winkel is inderdaad 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. 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 benadrukken en het 

lokale onderscheid kunnen maken en waar de klanten ook écht 

iets aan hebben. Daarmee trekken 

we ook merkbaar veel klanten uit 

de rest van Stratum en het centrum. 

In onze nieuwe winkel valt vooral 

het grote assortiment vers op. 

Onze medewerkers bedienen u 

met vers gebakken brood én vers 

gegrilde vleeswaren. Aan het nu al 

uitgebreide assortiment worden, 

vaak op verzoek van klanten, 

voortdurend nieuwe producten 

toegevoegd.

Zó makkelijk parkeren voor de dagelijkse boodschappen in 

de stad, nabij het centrum, dat kan alléén bij AH Leenderweg. 

Achter onze geheel vernieuwde winkel vindt u, makkelijk 

bereikbaar via Biesterweg en vanaf de Leenderweg, een ruime 

parkeerplaats waar u gewoon zonder kaartje kunt doorrijden.

Gratis. U heeft ruim een uur de tijd om lekker boodschappen te 

doen en zelfs om even een kopje koffi e bij ons te drinken.

Zó makkelijk parkeren voor de dagelijkse boodschappen in 

de stad, nabij het centrum, dat kan alléén bij AH Leenderweg. 

Achter onze geheel vernieuwde winkel vindt u, makkelijk 

Fotografi e: Jelle Rohlfs

Makkelijk met de auto 
bereikbaar, óók vanuit 

het centrum

Rolf Buijze • 06- 49662349 
Hazenloop 18 •  5646 BB Eindhoven  • rolf.buijze@personaltouchtravel.nl
www.reisadviseur-rolf.nl  •  www.personaltouchtravel.nl   

Rolf Buijze • 06- 49662349 
Hazenloop 18 •  5646 BB Eindhoven  • rolf.buijze@personaltouchtravel.nl
www.reisadviseur-rolf.nl  •  www.personaltouchtravel.nl   

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

Bij vertrek vanaf Eindhoven Airport gratis vervoer naar het vliegveld

•       Reizen, precies  op maat gemaakt, thuis 
per telefoon of e-mail

•  Profi teer van mijn onafhankelijk advies
• Dertig jaar reiservaring 
•    Bescherming door ANVR en SGR 

voorwaarden

Ik ben Rolf Buijze, een ervaren reisadviseur.
Ik kom graag persoonlijk bij u langs, 
maar u bent ook welkom bij mij thuis.

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 
door de toonaangevende fabrikant Munsterman. Maat-
werk in kunststof en aluminium dankzij eigen vakmensen 
en een hoge mate van automatisering. Producten van de 
beste kwaliteit, volgens de laatste Nederlandse normen 

met een garantie op de hoogst haalbare veiligheid. 

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

06 34429602
www.munsterman.nl

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

Heezerweg 294 • 5643 KM  Eindhoven5643 5643  www.goldtime.nl  

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

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

en zelf daarbij ook nog wat te verdienen. 

Exclusieve gedragen damesmode en accessoires 

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

www.modeby.nl • info@modeby.nl

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

W:   www.dierenkliniekstratum.nl

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

do. 8.30 - 17.00 uur 

Op zoek naar écht iets bijzonders?

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

mode interieur kado’s

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 92

5611SL Eindhoven  040 211 45 90
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Servicepagina 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

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.eindho-
ven.nl/digitaalloket of via: 14 040.
Documenten zoals rijbewijs en 
paspoort kunt u de hele dag tijdens de 
openingsuren ophalen.

Stadsdeelteam Stratum:

Henri Verbruggen
Gebiedscoördinator
h.verbruggen@eindhoven.nl 
Genneper Parken, Sportpark Aalsterweg

Inge Ketting i.ketting@eindhoven.nl
Bloemenbuurt Noord (Bloemenplein), 
Burghplan, Eikenburg-Roosten, Elzent 
Noord, Elzent Zuid, Genneperzijde, 
Joriskwartier, Looiakkers, Puttensedreef

Suzanne van den Heuvel 
s.vd.heuvel@eindhoven.nl
Bloemenbuurt Zuid, Gerardusplein, 
Kruidenbuurt, Riel

Mieke van de Donk 
jm.vd.donk@eindhoven.nl 
Gijzenrooi, Schuttersbosch, Tivoli, 
Sintenbuurt, Tuindorp

Marita Kuster m.kuster@eindhoven.nl 
Irisbuurt, Nieuwe Erven, Rochusbuurt 

Agnes Heck a.heck@eindhoven.nl 
Kerstroosplein

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

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Zorginstellingen

Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c Eindhoven
T: 2945400
Thuiszorg verzorging en verpleging, 
Thomas a Kempislaan 21-11 Eindhoven
M:  06-13145498
Thuiszorg hulp bij het huishouden, 
Thomas a Kempislaan 21-11 Eindhoven,
T: 2945404
Logeerhuis en Hospice In Via
Aalsterweg 289b Eindhoven, T: 2945470
Hospice de Regenboog
Aalsterweg 285c, Eindhoven, T: 2945430
W: www.sintannaklooster.nl

Wijksteunpunt 
Petazzie

Laurierplein 27, 5643 EL Eindhoven
Huiskamer open: Ma-Vr 9:30–15:30 u.

•  Buurtzorg Stratum
• Lunetzorg
• WIJeindhoven
• GGZE/ De Boei

W: www.bijpetazzie.nl  

Zuidzorg

Wijkteam Stratum
Sint Lidwinastraat 4 – 6 
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

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

Zelf bezorger worden? 
Bel: 2123886 

of mail: stratummer@on.nl


