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De Stratummer wordt huis aan huis verspreid in het stadsdeel Stratum. Het heeft een 
grote bekendheid, wordt goed gelezen. 

Het is een ‘full-color glossy’ met een omvang van 16 of 20 pagina’s, altijd minimaal 60% 
redactionele pagina’s en dus niet meer dan 40% advertenties en/of advertorials. 
Als advertentiemedium wordt het hoog gewaardeerd door de detailhandel en zorg– en 
overheids instellingen in Stratum. 

De Stratummer wordt hoog gewaardeerd

De Stratummer wordt huis-aan-huis  verspreid in een oplage van 
15.000 exemplaren.  12.650 exemplaren worden exclusief, zonder 
ander drukwerk, bezorgd door eigen bezorgers. Om de 20% van de 
brievenbussen met een NEE/NEE sticker te compenseren worden 2.350  
exemplaren verspreid via winkeldisplay’s in winkels (waaronder alle 
Stratumse A-supermarkten) en maatschappelijke instellingen. 
Een bereik van 90-95 % oftewel > 30.000 lezers !

NEE NEEMAAR WEL

Meer dan 1500 eigen Nee/Nee stickers zorgen ervoor dat 
De Stratummer ook in brievenbussen komt waar andere 
HAH- media niet bezorgd worden.



Oplage
Aantal per postcodegebied 
(excl. NEE/NEE sticker)

5611 : 1900  stuks

5614 : 1250  stuks

5615 : 800  stuks

5643 : 2900  stuks

5644 : 3200  stuks

5645 : 1800  stuks

5646 : 800 stuks

Huis aan huis oplage: 12.650 exemplaren

Losse verspreiding via A–supermarkten, 

zorginstellingen en winkels van adverteerders: 

2.350

Totaal oplage: 15.000



Hele pagina :  € € 895, 00
Halve pagina :  € € 475, 00
Kwart pagina :  € € 255, 00
Achtste pagina :  € € 145, 00

De Stratummer verschijnt 

twee keer per jaar.

1/1 pagina aflopend (1 mm.) = 212 x 299 mm 

1/2 pagina liggend = 188 x 135 mm

1/4 pagina staand =  92 x 136 mm

1/8 pagina liggend =  92 x 66 mm

Bestanden bij voorkeur 
aanleveren als JPG of PDF 
(volgens standaard PDF/X-
1a:2001 met kleurprofiel “ISO 
Coated v2 300% (ECI)”

STAFFELKORTING:

1 x plaatsen = 100 % tarief 

2 x plaatsen =   90 % tarief 

3 x plaatsen =   85 % tarief 

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

Tarieven en formaten: 
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Al vijf jaar lang wordt er eens per week 
een weekmarkt gehouden in het grote 
paviljoen in Vitalis Wilgenhof. 
De markt biedt vers fruit, groente, brood, 
gebak en koekjes, jam, verse worsten-
broodjes, cadeau artikelen. De markt wordt 
regelmatig uitgebreid met onder andere 
kleding of schoenen of met seizoensgerich-
te producten. Er is een gezellige koffi etafel 
en om de markt nog gezelliger te maken 
wordt er geregeld muziek gemaakt. Scho-

len uit de wijk laten er regelmatig iets 
creatiefs zien. 

Op de oneven zaterdagen staat 
er, ook in het paviljoen, een kraam 
met sieraden, bloemen en indische 
hapjes. En er is elke dag een gezel-
lige koffi etafel. Niet alleen de be-
woners zijn welkom maar ook alle 
mensen uit de buurt.

De wijkbibliotheek op de eerste 
verdieping van Viltais Wilgen hof is 
bedoeld voor de eigen bewoners maar 
ook voor de bewoners uit de omgeving. 

Het uitleensysteem is gebaseerd op het be-
kende principe van ’boek voor boek’. Wie 
een boek leent moet er een ander (eigen) 
boek voor terug zetten. De bibliotheek is 
gevestigd in de prachtige open ruimte op 
de eerste verdieping van Vitalis Wilgen-

hof aan de Schalmstraat. Daar staan ruim 
gesorteerde boekenkasten met veel goede 
leesboeken, kinderboeken maar ook En-
gelstalige boeken. 

De bibliotheek is geheel gratis en er is geen 
inschrijving nodig. 
Open elke dag van 8:00 tot 18:30 uur.  

Voor nog meer activiteiten in Wilgenhof 
kijk op:
vitalis.samenuitagenda.nl

Elke vrijdag: 
weekmarkt in Vitalis Wilgenhof

Elke dag: wijkbibliotheek Ankerpunt in de wijk
Vitalis Wilgenhof richt zich ook op 
bewoners in de wijk. De markt en 
de bibliotheek worden al regelmatig 
bezocht door buurtbewoners. 

Ook worden gezamenlijke activiteiten geor-
ganiseerd. Jarenlang was Frans Offermans 
coördinator en aanpreekpunt maar sinds 
kort is Froukje Kuiper hem opgevolgd. 
Zij is bereikbaar via telefoon 040-
2148300 of 06-10240352 of per 
mail: f.kuiper@vitalisgroep.nl

Zorg in Stratum Zorg in Stratum

hof aan de Schalmstraat. Daar staan ruim hof aan de Schalmstraat. Daar staan ruim 

Elke dag: wijkbibliotheek
hof aan de Schalmstraat. Daar staan ruim 
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Fysiotherapie Van Eijk en Fysiotherapie Heezerweg: 
samen 75 jaar ervaring

Advertorial
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Van de redactie
Terwijl de mussen door de hitte van het 
dak vielen hebben we doorgewerkt 
aan dit zomernummer van De 
Stratummer. 
U mag van ons dit jaar nog één  
uitgave verwachten. Maar vanaf 2019 
voeren we  we de frequentie weer op 
tot minimaal drie nummers per jaar.

Havenhof feestelijk opgeleverd
De 56 studentenwoningen en 38 
stadswoningen in Havenhof tussen de 
Vestdijk en de Havenstraat zijn klaar en 
zijn inmiddels allemaal bewoond. 

Havenhof heeft zonnepanelen 
en de verwarming en warmwa-
tervoorziening zijn deels elek-
trisch. De stadswoningen heb-
ben een dakbedekking van 
sedum, dat isoleert beter en 
het is koeler in de zomer. De 
bewoners hebben samen een 
plan gemaakt voor de inrich-
ting van hun binnenhof. Ze heb-
ben eerst alle wensen en ideeën verzameld. 
En daarmee zijn ze samen aan de slag ge-
gaan, met een hovenier om het aan te plan-
ten. 
Nu is er een hof met groen en planten die 
veel vlinders en bijen aantrekken, net als 
het groene dak, wat zorgt voor natuur in 
de stad. Maar in het hof is ook ruimte om 
te zitten en elkaar te ontmoeten. Er staat 
zelfs een pingpongtafel. De bewoners zor-

gen ook samen voor de 
binnenhof. Er was een 
grote betrokkenheid vanuit 
de buurt. De Werkgroep 
Oude Haven (klankbord-

groep van buurtbewoners) heeft meege-
dacht en meegepraat over de plannen, de 
woningen, het parkeren, het groen en het 
beheer. 
Samen met de bewoners en de mensen die 
bij het project betrokken waren, vond op 8 
juni jl. de offi ciële oplevering plaats.
Namens Woonbedrijf overhandigde 
directeur Ingrid de Boer de bewoners 
twee insectenhotels.
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Welkom bij 55 Plus Educatief!
Op zoek naar een zinvolle 
vrijetijdsbesteding waar u ook nog 
wijzer van wordt? 55 Plus Educatief biedt 
cursussen en themabijeenkomsten over 
uiteenlopende onderwerpen.  
Kijk eens op onze website, er staat vast 
een onderwerp bij dat u boeit. 

Paul Krugerlaan 55 • 5642 GH Eindhoven • 040 290 85 03
https://educa55.nl • secretariaat@educa55.nl

Plus Educatief!

Misschien heeft u interesse in digitale ontwikkelingen, 
wilt u surfen op het wereldwijde web, e-mailen en sky-
pen, foto’s bewerken, een digitaal fotoalbum of een web-
site maken. Vertrouwd raken met tablet of iPad, smart-
phone of iPhone. Nieuwe kennis opdoen waarvoor u de 
deur uit moet en andere mensen kunt ontmoeten. Er gaat 
een wereld voor u open. Ontdek wat u nog niet wist. 

Of  u nu meer wilt weten over andere samenlevingen, 
met medegeïnteresseerden wilt filosoferen over heden-
daagse vraagstukken, de geschiedenis van groot-

machten wilt leren kennen, meer wilt leren over kunst 
of met achtergrondinformatie meer wilt genieten van 
klassieke muziek. Wellicht pakt u een vreemde taal weer 
op of leert u liever de taal van uw vakantieland. U kunt 
van gedachten wisselen over een gelezen boek of zelf 
geschreven verhalen of gedichten met elkaar delen.
 
Kijk op https://educa55.nl of kom op dinsdag 4 of 
woensdag 5 september tussen 10 en 15 uur naar de 
Paul Krugerlaan voor een persoonlijke kennismaking en 
advies.
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Maak kennis met uw 
nieuwe Albert Heijn 

Leenderweg
Albert Heijn Leenderweg opende de deuren van 

haar geheel vernieuwde supermarkt. Na bijna 20 

jaar op deze centrale plek in Stratum werd het tijd 

voor een ingrijpende verbouwing. 

En iedereen kan nu met eigen ogen zien dat het ook 

een enorme verbetering geworden is. De 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. Albert Heijn Leenderweg was altijd 

al heel klantgericht en had een duidelijke band met de directe 

omgeving door typische eigen acties of campagnes. Vanaf nu zullen 

ook klanten uit de rest van Stratum afkomen op het zeer uitgebreide 

assortiment met de nadruk op verse producten uit alle windstreken. 

Zoals op de kaas– en delicatessenafdeling. Naast alle soorten verse 

kaas bestaat het aanbod daar onder andere uit vers in de winkel 

gegrilde producten, vleeswaren en overheerlijke tapas. Aan het eigen, 

en uiteraard gratis parkeerterrein wordt met man en macht gewerkt 

zodat de bereikbaarheid binnenkort optimaal is.

Leenderweg

Supermarktmanager Mireille Withagen is trots op haar vernieuwde Albert Heijn. 

“Onze winkel is nog veel mooier geworden dan ik had gehoopt.”

Ter gelegenheid van onze verbouwing en heropening 

vragen wij alle Stratummers die herinneringen 

hebben aan de Leenderweg en/of Stratum om die 

aan ons op te sturen. Wij willen graag weten hoe 

het vroeger was en wat er allemaal veranderd is. De 

leukste, de oudste of de grappigste herinnering, alles 

is welkom. En natuurlijk zijn ook foto’s of documenten 

welkom. We maken er dan een leuke publicatie van 

die in het voorjaar in De Stratummer komt.

Probeer uw herinnering wel bondig op te schrijven in 

maximaal 150 woorden. 

Foto’s en documenten kunt u zelf scannen of afgeven 

in onze winkel, u krijgt alles weer netjes terug. 

Tijdens onze openingsactie kunt u bovendien sparen 

voor speciale nostalgische Stratumse mokken. Hebt 

u zelf een leuke oude foto? Dan is er kans dat die op 

een van de mokken zal worden afgedrukt.

Stuur teksten en/of foto’s naar:  

mireille.withagen@ahold.com 

of geef ze af in onze winkel. 

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

Doe mee met onze openingsactie!

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

Stuur teksten en/of foto’s naar:  
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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: Tamaris, Rieker
Kinderschoenen: o.a Twins en 
Track style, Shoesme, Giga
Nu ook maandag open van 13-18 u !

Creatieve topstylisten 
met perfectie

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

Heezerweg 282 • 5643 KL Eindhoven • T: 040 2113489
www.goldtime.nl

New Collection 

fall/winter!

Heezerweg 280  
5643 KL   Eindhoven 

www.lamode-eindhoven.nl

volg ons op facebook!
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wijzer van wordt? 55 Plus Educatief biedt 
cursussen en themabijeenkomsten over 
uiteenlopende onderwerpen.  
Kijk eens op onze website, er staat vast 
een onderwerp bij dat u boeit. 
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Misschien heeft u interesse in digitale ontwikkelingen, 
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site maken. Vertrouwd raken met tablet of iPad, smart-
phone of iPhone. Nieuwe kennis opdoen waarvoor u de 
deur uit moet en andere mensen kunt ontmoeten. Er gaat 
een wereld voor u open. Ontdek wat u nog niet wist. 

Of  u nu meer wilt weten over andere samenlevingen, 
met medegeïnteresseerden wilt filosoferen over heden-
daagse vraagstukken, de geschiedenis van groot-

machten wilt leren kennen, meer wilt leren over kunst 
of met achtergrondinformatie meer wilt genieten van 
klassieke muziek. Wellicht pakt u een vreemde taal weer 
op of leert u liever de taal van uw vakantieland. U kunt 
van gedachten wisselen over een gelezen boek of zelf 
geschreven verhalen of gedichten met elkaar delen.
 
Kijk op https://educa55.nl of kom op dinsdag 4 of 
woensdag 5 september tussen 10 en 15 uur naar de 
Paul Krugerlaan voor een persoonlijke kennismaking en 
advies.

De meest complete en innovatieve 
kliniek voor gezelschapsdieren in 
Zuidoost Brabant met een persoonlijke 
touch: 

• Altijd dichtbij met drie klinieken in 
Helmond, Mierlo en Eindhoven.

• Alles in eigen huis voor een uitgebreide, 
snelle diagnose en behandeling.

• 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen,  
dus altijd uw eigen dierenarts.

• Compleet orthopedisch centrum.

Liefde voor huisdieren,
passie voor hun gezondheid

Dier en Dokter Helmond
T. 0492 - 540 953

Dier en Dokter Mierlo   
T. 0492 - 599 559

Dier en Dokter Eindhoven 
T. 0492 - 599 559

E. info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
(Behandeling op afspraak)
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Al vijf jaar lang wordt er eens per week 
een weekmarkt gehouden in het grote 
paviljoen in Vitalis Wilgenhof. 
De markt biedt vers fruit, groente, brood, 
gebak en koekjes, jam, verse worsten-
broodjes, cadeau artikelen. De markt wordt 
regelmatig uitgebreid met onder andere 
kleding of schoenen of met seizoensgerich-
te producten. Er is een gezellige koffi etafel 
en om de markt nog gezelliger te maken 
wordt er geregeld muziek gemaakt. Scho-

Elke vrijdag: 
weekmarkt in Vitalis Wilgenhof

Fysiotherapie Heezerweg en 
Fysiotherapie Van Eijk aan de Piuslaan 
zijn op 500 meter afstand van elkaar 
gevestigd maar zitten elkaar niet in de 

weg. Integendeel: beide praktijken 
vullen elkaar prima aan. Het zijn de 

twee oudste en dus meest ervaren 
praktijken in Stratum. 

Van Eijk bestaat volgend jaar al 50 jaar en 
Fysiotherapie Heezer-
weg viert volgend jaar 
het 25 jarig jubileum.  
In beide praktijken 
werkt een team van 
acht gespecialiseerde 
therapeuten. Cliënten 
komen natuurlijk voor-

al uit Stratum maar dankzij de vele specialisa-
ties ook van ver daarbuiten. Beide praktijken 
werken samen in het netwerk Fysiovisie, een 
vereniging van 25 fysio-praktijken in Eind-
hoven en omgeving waarin samengewerkt 
wordt met medisch specialisten en huisarts-
praktijken. 

De therapeuten van beide 
praktijken komen el-
kaar natuurlijk ook 
tegen in gespecia-
liseerde netwerken 
zoals Schoudernet-
werk Noord Bra-
bant en het netwerk 

Hoofdpijn en duizeligheid. Die netwerken 
zijn van groot belang voor het bijhouden van 
de eigen vakkennis en maken ook dat de col-
lega’s van beide praktijken van elkaars spe-
cialisaties op de hoogte zijn. Bij welke prak-
tijk je ook binnenloopt het maakt daarom niet 
uit: voor een gespecialiseerde behandeling 
zullen de praktijken altijd naar elkaar door-
verwijzen. Beide praktijken onderkennen het 
belang van een actieve preventie. Want voor-
komen is letterlijk beter dan genezen.  

Daarvoor zetten ze aan de Heezerweg zo-
wel Fitness als Pilatus in of bijvoorbeeld HIIT, 
wat staat voor ‘High Intensity Interval training’. 
Van Eijk kent als bijzonderheid een speciale 
multidisciplinaire reïntegratietraining van drie 
maanden. Gericht op mensen die een tijd uit 
de running zijn geweest en moeite hebben 
het oude ritme weer op te pakken. 
Beide praktijken werken veel samen met huis-
artsen en specialisten uit omringende zieken-
huizen zoals Maxima Medisch Cen-
trum, Catharina Ziekenhuis en Sint 
Anna Ziekenhuis.

Fysiotherapie Van Eijk en Fysiotherapie Heezerweg: 
samen 75 jaar ervaring

Bij Fysiotherapie Heezerweg zijn acht 
vakkundige en enthousiaste 
fysiotherapeuten werkzaam. Zij zijn ge-
registreerd in het landelijk Centraal Kwa-
liteits Register (CKR) en een HKZ gecerti-
fi ceerde praktijk. Specialisaties zijn o.a. 
geriatrie fysiotherapie, manueel therapie, 
psychosomatiek en daarnaast fysiothera-
pie speciaal gericht op kinderen. Naast 
eigen  behandelruimtes heeft de groep 
de beschikking over een grote oefenzaal 
met cardio- en krachtapparatuur waar 
mensen individueel of in groepen behan-
deld kunnen worden. In Vitalis Wilgen-
hof heeft Fysiotherapie Heezerweg een 
eigen praktijkruimte voor zowel de be-
woners van Wilgenhof en mensen uit de 
buurt. Er zijn verschillende fi tness– en Pi-
latesgroepen waar u zowel overdag als 

’s avonds terecht kunt. 
Bereikbaarheid is geen probleem met 
volop parkeergelegenheid en bovendien 
een bushalte voor de deur.

Aan de Piuslaan biedt Fysiotherapie van 
Eijk met een team van acht therapeuten 
naast reguliere fysiotherapie ook speci-
alisaties zoals bekkenfysiotherapie, ge-
richt op klachten zoals urineverlies en 
bekkenpijn. Maar ook oedeemfysiothe-
rapie, oncologische fysiotherapie en 
revalidatie, manuele therapie en trig-
gerpoint dry needling. Alle  fysiothera-
peuten zijn CKR geregistreerd en lid van 
relevante beroepsverenigingen. Van Eijk 
is ook Fysarbo praktijk, gericht op be-
drijfsfysiotherapie en fysieke reïntegratie.  

Daarnaast kunt u er terecht voor Fysiofi t-
ness overdag en ‘s avonds en ook voor 
een Health Check door een lifestyle 
coach. Deze laatste wordt door zorgver-
zekeraar VGZ vaak vergoed uit de aan-
vullende verzekering. De bereikbaarheid 
is goed met gratis parkeergelegenheid 
voor de deur. 

Advertorial
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Eindhoven wil het gebruik van de auto 
terugdringen en dat van openbaar 
vervoer en de fi ets stimuleren om de 
leefbaarheid in de stad te verbeteren. 
Daarom komt er een netwerk met 
snelle buslijnen en wordt het fi etsen 
aantrekkelijker gemaakt door wegen en 
oversteekplaatsen anders in te richten.

De gemeenteraad heeft een visie goedgekeurd 
waarmee tot Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) met het bijbehorende netwerk werd 
besloten. De tweede HOV-lijn loopt straks 
van Nuenen via de onderwijsboulevard aan 
de Sterrenlaan en Winkelcentrum Woensel, 
busstation Neckerspoel langs de Aalsterweg, 
tussen hotel Van der Valk en de snelweg naar, 
uiteindelijk, de Hightech Campus. Later kan 
de lijn verder doorgetrokken worden, onder 
meer naar Woensel-Noord, Son en Breugel 
en Waalre/Valkenswaard.

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

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

gemeentebestuur het vervolgens goedkeuren 
en daarna kunnen de details worden 
uitgewerkt. 

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

uitvoering kan na een Europese aanbesteding 
in gang gezet worden. Die aanbesteding 
bepaalt welke aannemer het werk kan gaan 
uitvoeren.

Kosten
De kosten voor het hele HOV project zijn 
geraamd op 90 miljoen euro. 12,5 miljoen 
voor het deel in Nuenen, 77,5 miljoen voor het 
Eindhovense deel. Grootste kostenposten zijn 
de benodigde tunnels en viaducten, 
zoals het nieuwe viaduct over de 
Kennedylaan en de ongelijkvloerse 
kruising van de Montgomerylaan met 
de Ring. Het Rijk draagt 38 miljoen 
euro bij en de Provincie tien miljoen. 
Het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) brengt 21 miljoen in. 

Aanleg HOV-lijn over de Aalsterweg  start aan het einde van dit jaar

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

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

In de maand september van dit jaar 
wordt begonnen met de herinrichting 
van het deel Antoon Coolenlaan vanaf 
de brug over de Tongelreep tot de krui-
sing met de Aalsterweg. 

In dit deel wordt tevens een rotonde aange-
legd op de kruising met de Willem Elschot-
laan. Deze zal de oversteek naar Genneper 
Parken voor het langzaam verkeer verbete-
ren. Deze werkzaamheden betekenen dat 
de gehele Antoon Coolenlaan vanaf sep-
tember tot en met december van dit jaar 
wordt afgesloten voor het gemotoriseerd 

verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel 
gebruik maken van dit deel. Zodra er weg-
vakken gereed zijn, worden deze al eerder 
vrijgegeven voor het verkeer. 
Vervolgens zal vanaf maart 2014 gewerkt 
gaan worden aan het deel Aalsterweg van-
af de Coolenlaan tot de Ring. Tot de zomer-
vakantie 2014 wordt in fasen gewerkt tussen 
de Kortonjolaan en de Coolenlaan. Dit heeft 
geen consequentie voor de bereikbaarheid. 
Uiteraard zal er wel overlast zijn. In de zo-
mervakantie zal de Aalsterweg tussen de 
Ring en de Coolenlaan worden afgesloten 
voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer. 

De zomervakantie is de rustigste peri-
ode in het jaar, waardoor de overlast 
het minst is. Fietsers en voetgangers 
kunnen wel gebruik maken van dit 
deel. Voor het gemotoriseerd verkeer 
komen omleidingroutes waarbij de be-
reikbaarheid van de bewoners in de 
wijken wordt meegenomen. Als de scho-
len weer beginnen zijn de werkzaamheden 
afgerond. Bij alle afsluitingen zullen om-
leidingroutes worden aangegeven. De ge-
meente is nu de details van de werkzaam-
heden aan het uitwerken. In augustus 2013 
zal er een grote informatieavond worden 
georganiseerd door de gemeente om ieder-
een daarover te informeren.

Afsluiting Antoon Coolenlaan

Als straks het complete 

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

gemeentebestuur het vervolgens goedkeuren 

naar de hoofdingang van de High Tech 
Campus.

Het pand ‘Eikenoord’, Aalsterweg 310, 

wijken wordt meegenomen. Als de scho-
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Vanaf de Ring tot aan de Antoon 
Coolenlaan zal de busbaan naar een 
‘middenligging’ gaan met vanaf de 
Kortonjolaan een enkele bus-wisselstrook 
tussen het autoverkeer. 

Op de kruising met de Gerarduslaan 
en ter hoogte van de Felix Timmerman-
slaan wordt het oversteken voor fi etsers 
en voergangers verbeterd. 

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

Waar de HOV kruist met de Ring zou 
een tunnel onder de rondweg de beste 
oplossing zijn maar voor op– en afritten 
naar de rondweg zelf is geen ruimte 
zonder een fl ink aantal woningen te 
moeten slopen. 
Dat kost meer geld dan er op dit moment 
beschikbaar is en daarom is tot nu toe 
nog gewacht met een ontwerp voor zo’n 
ongelijkvloerse kruising. 

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

Het is onvermijdelijk dat er 
bomen moeten worden gekapt 
maar de meest waardevolle 

bomen blijven gespaard en wat er gekapt 
moet worden verkeerd nu al grotendeels 
in (zeer) slechte staat. 

Uiteraard worden de gekapte bomen 
gecompenseerd. De herplant zal bestaan 
uit forse bomen van zes tot acht meter 
hoog. 

Op 7 februari heeft de gemeente Eindhoven 
samen met de buurtverenigingen 
Gerardusplus en Bloemenbuurt-Zuid 
een drukbezochte informatieavond 
georganiseerd over de te kappen bomen. 

Er werd een toelichting gegeven op het 
ontwerp en specifi ek op de te kappen 
bomen en de herplant. Per deeltraject 
is beargumenteerd aangegeven welke 
bomen als gevolg van de aanleg van 
HOV2 moeten worden gekapt en wat de 
gemeente gaat doen om het mooie groene 
karakter van de Aalsterweg te behouden.  

De bewoners hadden vooral vragen over 
de huidige conditie van de eiken tussen 
de Kortonjolaan en de Coolenlaan. De 
gemeente wil deze bomen vervangen 
omdat ze een lage levensverwachting 
hebben (nog circa 5 tot 15 jaar). Na 
de realisatie van HOV2 zullen deze 

bomen er nog slechter aan toe zijn. 
Om de bewoners tegemoet te komen 
is de conditie van de eiken tussen de 
Kortonjolaan en de Antoon Coolenlaan 
en de vier kastanjebomen nabij het Indoor 
Sportcentrum nader onderzocht. De 
onderzoekers verwachten dat de bomen 
de werkzaamheden niet blijvend zullen 
overleven en adviseren ze te kappen, 
zoals de gemeente had gepland. 

De gemeente wil het monumentale pand 
Eikenoord verkopen. Vanwege de status 
van gemeentelijk monument en de ligging 
tussen de Aalsterweg en HOV zijn de 
gebruiksmogelijkheden echter beperkt. 
Als het niet verkocht wordt, wacht mogelijk 
sloop en komt er extra ruimte voor de 
HOV, waardoor enkele bomen nabij het 
pand kunnen blijven staan. De kastanjes 
zullen ongeacht het handhaven of slopen 
van Eikenoord moeten worden gekapt.

Bomen

Alle informatie en tekeningen 
vindt u op: www.hov2.nl

Voor de gemeente Eindhoven is de rekening 16 
miljoen en de gemeente Nuenen betaalt drie 
miljoen. De resterende twee miljoen komen 
uit het zogenaamde fi nancieringsschap, een 
aparte regeling van de negen gemeenten 
die aan Eindhoven grenzen. Op dit moment 
wordt gewerkt aan het traject Sterrenlaan-

Churchilllaan wat deze 

zomer klaar moet zijn. Het defi nitief ontwerp 
voor het traject Winkelcentrum Woensel naar 
Fellenoord wordt voor de zomer vastgesteld. 

Voor het traject in Stratum, het stuk over 
de Aalsterweg tot het Van der Valk hotel 
Eindhoven, is het defi nitief ontwerp nu klaar. 
De werkzaamheden aan de Aalsterweg van de 

Ring tot en met de Antoon Coolenlaan kunnen 
in de herfst van dit jaar beginnen waarna het 
traject ongeveer een jaar later zal worden 
opgeleverd. Het is nog niet duidelijk wanneer 
het deel van de Antoon Coolenlaan tot het 
hotel wordt uitgevoerd. Daarvoor moet 
eerst overeenstemming worden bereikt 
over het verwerven van eigendommen.

Aanleg HOV-lijn over de Aalsterweg  start aan het einde van dit jaar

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

Het is onvermijdelijk dat er 
bomen moeten worden gekapt 
maar de meest waardevolle 

Bomen

Churchilllaan wat deze Foto: M
arc D

ubach
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Interview Interview
Hoeveel striptekenaars er in Stratum 
wonen weten we niet maar de meest 
gelezen is ongetwijfeld Jan Vervoort.  
Zijn strips verschenen niet alleen in 
Nederland maar ook in landen als 
Frankrijk en zelfs Noorwegen. Alle 
reden om hem een paar vragen te 
stellen.

Hoe wordt je striptekenaar?
Ik was vier jaar toen mijn moeder voor 
mij een abonnement op de Donald Duck 
nam. Vanaf het allereerste nummer, dat 
ik niet meer heb helaas. Mijn moeder 
las voor en ik was ik er helemaal weg 
van. En later werd dat Kuifje. Die albums las 
ik aanvankelijk bij wat oudere neefjes. Toen 
mijn moeder dat ontdekte kreeg ik ieder jaar 
met Sinterklaas een album van 
Kuifje. Die strip vond ik echt fan-
tastisch. Omdat ik graag tekende 
ging ik al snel zelf stripjes maken. 
‘Zwaardvis Jones’ was zo’n eer-
ste stripje. Een hoorspel dat ik op 
de radio gehoord had en waar 
ik vervolgens zelf een strip van 
maakte. 

In die tijd was er 
echt sprake van 
de hoogtijdagen 
van de strip. Je 
had de school 
van Hergé, de 
zogenaamde kla-
re lijn, Kuifje dus, 
en de school van 
Franquin van Rob-
bedoes en Guust 
Flater. En je had 
natuurlijk Wil-
ly Vandersteen 
met Suske en 
Wiske of de 
Smurfen van 
Peyo. Die strips 
kwamen alle-
maal uit Bel-
gië, echt het 
oerland van de 
Europese strip. 
In Frankrijk had 
je natuurlijk 
Uderzo en Goscynni met Aste-
rix. Er verschenen in die tijd ook 
veel striptijdschriften. Zo had je 
de Pep, die later Eppo ging he-
ten, je had De Robbedoes en 
het weekblad Kuifje. Die laatste 
twee vond ik het beste. Ondertussen bleef ik 
maar tekenen en tekenen.

Ook op de middelbare school?
Ja, en maar halverwege mijn middelbare 

school kwam er artistiek gesproken een zwa-
re kink in de kabel. Toen kwamen de Beatles 
en dat vond ik eigenlijk nòg leuker dus 
toen wilde ik Beatle worden en ben ik 

een bandje begonnen. 
The Flying Arrows. Dat 
koste me mijn studie 
op de Pedagogische 
academie want toen ik 
een jaar praktisch niks 
voor school had uitge-
voerd mocht ik vertrek-
ken. Vervolgens heb ik 
wat baantjes gehad 
en na een paar jaar 
heb ik me opgegeven 
voor de avondacade-

mie hier in Eindhoven, 
maar ik had toch teveel 
tekenambities en die 
kon ik daar niet kwijt. 

Uiteindelijk ben ik in 1970 op de 
academie in Enschede terecht ge-

komen. Op die academie was 
een heel open beleid, want 
offi cieel zat ik op de afde-
ling publiciteit maar je werd 
geacht min of meer je eigen 
weg te zoeken. Gelukkig 
ontmoette ik daar de goede 
mensen, zoals Anton Beeke en 
Swip Stolk, die daar les gaven, 
en raakte ik bevriend met Huib 
Opstal met wie ik heel fanatiek 
aan het striptekenen sloeg. Uit-
eindelijk ben ik ook afgestudeerd 
met een strip als eindexamen-

werk. Intussen had ik vrouw en kind en vrij 
snel daarna hebben we een huis gezocht, 
eerst in Den Bosch maar uiteindelijk werd het 
de Wilgenroosstraat hier in Stratum. Vervol-

gens met een map onder mijn arm op 
zoek naar werk. Van lieverlee kreeg ik 
free-lance opdrachten waaronder veel 
reclamewerk maar ik wilde nog altijd 
strips tekenen en uitgeverij Malmberg 
gaf mij toen de kans om strips te tekenen 
voor hun jeugdbladen zoals de Okkie, 
Taptoe en Jippo. 

Toen ze bij Malmberg merkten dat ik ie-
mand was die zijn afspraken na kwam 
en zelfs het tekenwerk op tijd inleverde 
kreeg ik mijn eerste grotere strip, ‘het 
Wenskoffertje’. 
Dat was nog heel Donald-duck-achtig 
getekend. Maar daarna begon ik de 

strip Freezer en Albedil en dat was eigenlijk 
de eerste keer dat ik in de 
zogenaamde ‘klare lijn’ 
stijl tekende. De Kuifjestijl 
zeg maar. De stijl evolu-
eerde geleidelijk. Na vijf 
verhalen met de wat car-
tooneske strip Freezer en 
Albedil in Jippo ontwik-
kelde ik de kinderstrip Lila 
en Merijn voor jeugdblad 

Taptoe, en dat 
werden uitein-
delijk drie lange 
stripverhalen. 

Ik tekende een of 
twee pagina’s per 
week. Het waren 
verhalen met een 
spannend ‘wordt-
vervolgd’-moment. 
Steeds op basis van 
eigen scenario’s. Ik 
verzon altijd al mijn 

eigen verhalen. 
Het scenario schrijven 
is een vak dat ik 
langzamerhand beter 
onder de knie kreeg, 
ik had me tot dan toe 
voornamelijk in het 

tekenen bekwaamd. In het begin werkte 
ik met heel summiere scenario’s, niet meer 
dan vier A4-tjetekst. Maar mijn laatste Elno 
verhaal, de stem van Sonare, was compleet 
uitgewerkt met elk plaatje vast omschreven 

Jan Vervoort

en Merijn voor jeugdblad 
Taptoe, en dat 
werden uitein-
delijk drie lange 
stripverhalen. 

Ik tekende een of 
twee pagina’s per 
week. Het waren 
verhalen met een 
spannend ‘wordt-
vervolgd’-moment. 
Steeds op basis van 
eigen scenario’s. Ik 
verzon altijd al mijn 

In 1992 werden de boeken 
Fraser en Albedil deel 1 
en 2 genomineerd als 
beste kinder(strip)boek 
van dat jaar tijdens de 
Stripdagen in Breda

het weekblad Kuifje. Die laatste 
twee vond ik het beste. Ondertussen bleef ik 

komen. Op die academie was 
een heel open beleid, want 
offi cieel zat ik op de afde-
ling publiciteit maar je werd 
geacht min of meer je eigen 
weg te zoeken. Gelukkig 
ontmoette ik daar de goede 
mensen, zoals Anton Beeke en 
Swip Stolk, die daar les gaven, 
en raakte ik bevriend met Huib 
Opstal met wie ik heel fanatiek 
aan het striptekenen sloeg. Uit-
eindelijk ben ik ook afgestudeerd 
met een strip als eindexamen-

Illustraties voor 
verschillende 
opdrachtgevers

www.janvervoort.nl

opdrachtgevers

www.janvervoort.nlwww.janvervoort.nl
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en tekst voor elke balloon. 

Dus zo zat je 
elke dag strips 
te tekenen op 
een zolderka-
mertje in de 
Wilgenroos-
straat?
De hele dag. Veel 
roken, altijd de radio aan. 

Maar hoe werk je dan precies?
Ik tekende steeds een halve pagina op 
Schoeller-Hammer tekenkarton. Schetsmatig 
in potlood en dan met zwarte inkt de defi ni-
tieve lijnen. Je werkt natuurlijk in de verhou-
ding van de pagina van het stripblad maar 
wel een tikje uitvergroot ongeveer anderhalf 
tot twee keer zo groot. Als de pagina is ge-
inkt worden er fi lms van gemaakt en kan de 
strip worden ingekleurd. 

En dat deed je vrouw?
Ja dat deed mijn vrouw, Mieke Somers. Van-
af de strip Elno heeft zij ze ingekleurd.
Ze heeft daar veel talent voor, maar het lever-
de natuurlijk ook wat extra inkomsten in het 

gezin op. Dat inkleuren 
wordt op zogenaam-
de blauwdrukken ge-
daan. 
Dat zijn de pagina’s 
die ik getekend heb 
maar dan in blau-
we lijnen afgedrukt 
op speciaal karton 
wat niet kan krom-
trekken. Binnen die 

blauwe lijnen worden de plaatjes 
met plakkaatverf of ecoline ingevuld en als 
dat na meer dan een dag zwoegen klaar 
is komt er de zwartfi lm met de tekeningen 
weer overheen. Dat geheel gaat dan naar 
de lithograaf en vervolgens naar de druk-
ker.

Omdat een strip als Elno een productietijd 
had van twee jaar en de kleur van de kle-
ding op pagina 1 natuurlijk moest kloppen 

met die op de laatste pagina werden alle 
kleuren ruim voldoende aan-
gemaakt en keurig bewaard in 
fi lmkokertjes.

Kon jullie altijd van de strips leven?
Ik moest er wel andere dingen bij 
doen, zoals illustratiewerk. Veel 
voor educatieve uitgeverijen. Dus 
plaatjes voor wiskundeboeken, 
aardrijkskunde boeken. 
Ik heb ook veel getekend voor het 
blad Kijk en ik kreeg opdrachten 
binnen via het agentschap Art Con-
nection dat mij in Amsterdam verte-
genwoordigde bij reclamebureau’s 
en uitgeverijen.

Je bent met kinderstrips begonnen 
maar later werden het meer strips voor 
volwassenen?
Dat klopt. Ik ben als striptekenaar een 
beetje meegegroeid met onze doch-
ter. Toen ik voor Freezer en Albedil 
tekende was zij een Jippo kind, 
en toen ik Lila en Merijn tekende 
was ze al meer een Taptoekind.
Toen ik voor het blad Eppo de 
strip Elno ging tekenen zat ze 
al op de middelbare school.

Die strips werden dan later 
uitgeven als album. En niet alleen 
in Nederland maar ook in het 
buitenland.
Ja, dat begon al in de Malmberg 

periode. Alle uitgevers, dus ook stripuitge-
vers gingen ieder jaar naar de Boekenbeurs 
in Frankfurt. Daar werd mijn strip Lila en Ma-
rijn opgepikt door de Franse uitgever Milan 
die hem in het Frans heeft uitgegeven. 

Zo zijn alle albums in het Frans verschenen, 
ook de latere Elno avonturen. Toen ik van 
uitgeverij Malmberg naar Oberon over-
ging, waarvoor ik de strip Elno ging teke-
nen, bracht ik mijn buitenlandse uitgever al 
mee. Oberon heeft er vervolgens weer voor 
gezorgd dat mijn strips ook in Noorwegen 
werden uitgegeven.

Op een gegeven moment ben je er toch 
mee gestopt.
Ik heb mijn laatste Elno-verhaal 

gemaakt begin jaren negentig. 
Toen werkte ik al in zo’n veeleisende en tijd-
rovende stijl dat ik mezelf als het ware uit de 

markt geprijsd heb. Bovendien werd 
de markt overspoeld met strips ter-

wijl de uitgevers, de een na de an-
der, over de kop gingen. En ja, 
met een opgroeiende dochter 
die ging studeren moest ik op 
zoek naar andere inkomsten. 

Ik ben toen les gaan geven 
op de Grafi sche school, eerst 

voor een paar uur en geleide-
lijk aan steeds meer. Daardoor 

bleef er te weinig tijd over om strips 
te tekenen. Over mijn laatste Elno 

album deed ik bijna vijf jaar 
in plaats van twee. Toen ben 
ik uiteindelijk fulltime docent 
geworden. Na meer dan twin-
tig jaar op mijn zolderkamer-
tje aan de Wilgenroosstraat 
kwam ik als docent opeens 
weer onder de mensen. En zo 
ben ik vervolgens nog twintig 
jaar aan de Grafi sche 
school verbonden ge-
bleven.

Jan Vervoort 
over de cover:

In de week na 
het afscheidsfeest 
zag ik de 
verhuiswagens 
bij Plaza Futura. 
Het was een treurigmakend 
gezicht. Het fi lmhuis- en theater 
verdwijnt uit Stratum. De Plaza 
was jarenlang een markante 
ontmoetingsplek in het Stratumse. 
Het voelde als het laatste afscheid 
van een goede vriend, en dat heb 
ik willen uitdrukken: ‘in Memoriam 
Plaza-Futura’.

Dus zo zat je 

gezin op. Dat inkleuren 
wordt op zogenaam-
de blauwdrukken ge-
daan. 
Dat zijn de pagina’s 
die ik getekend heb 
maar dan in blau-
we
op speciaal karton 
wat niet kan krom-
trekken. Binnen die 

blauwe lijnen worden de plaatjes 
met plakkaatverf of ecoline ingevuld en als 

De hele dag. Veel 
roken, altijd de radio aan. 

met die op de laatste pagina werden alle 
kleuren ruim voldoende aan-
gemaakt en keurig bewaard in 
fi lmkokertjes.

Kon jullie altijd van de strips leven?
Ik moest er wel andere dingen bij 
doen, zoals illustratiewerk. Veel 
voor educatieve uitgeverijen. Dus 
plaatjes voor wiskundeboeken, 
aardrijkskunde boeken. 
Ik heb ook veel getekend voor het 
blad Kijk en ik kreeg opdrachten 
binnen via het agentschap Art Con-
nection dat mij in Amsterdam verte-
genwoordigde bij reclamebureau’s 
en uitgeverijen.

Je bent met kinderstrips begonnen 

Het was een treurigmakend 

www.janvervoort.nl
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genwoordigde bij reclamebureau’s 

Je bent met kinderstrips begonnen 
maar later werden het meer strips voor 

Dat klopt. Ik ben als striptekenaar een 
beetje meegegroeid met onze doch-
ter. Toen ik voor Freezer en Albedil 
tekende was zij een Jippo kind, 

Ja, dat begon al in de Malmberg 

Op een gegeven moment ben je er toch 
mee gestopt.
Ik heb mijn laatste Elno-verhaal 

gemaakt begin jaren negentig. 
Toen werkte ik al in zo’n veeleisende en tijd-
rovende stijl dat ik mezelf als het ware uit de 

markt geprijsd heb. Bovendien werd 
de markt overspoeld met strips ter-

wijl de uitgevers, de een na de an-
der, over de kop gingen. En ja, 
met een opgroeiende dochter 
die ging studeren moest ik op 
zoek naar andere inkomsten. 

voor een paar uur en geleide-
lijk aan steeds meer. Daardoor 

bleef er te weinig tijd over om strips 
te tekenen. Over mijn laatste Elno 
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Rob van Gijzel
Iedereen in Stratum zal Rob van Gijzel wel kennen want hij is nu al vierenhalf jaar burgemeester in Eindhoven. 
De enige stad waar hij burgemeester wilde worden want zijn wortels liggen hier diep verankerd. In Stratum namelijk.

Interview Interview

Kruidenier Viswinkel Koelewijn

Piuslaan

“Mijn opa was in 1933 een 
van eerste gemeenteraadsleden 
voor de SDAP in Eindhoven. Op 
de dag dat hij raadslid werd 
zei de pastoor tegen mijn oma 
dat ze van haar man af moest, 
want een katholieke vrouw 
kon niet getrouwd zijn met een 
socialistisch raadslid. 

Dat heeft ze natuurlijk 
geweigerd en het was meteen 
de laatste dag ze hun familie en 
schoonfamilie hebben gezien. 
Katholieke mensen uit de buurt 
moesten van de pastoor de 
straat oversteken als ze voorbij 
hun huis kwamen, ze mochten 
niet bij mijn opa over de stoep. Hij was vanaf 
toen natuurlijk ook verstoken van werk want 
als rooie kwam je ook niet bij Philips of DAF 
binnen in die tijd. Hij is toen aan de Boschdijk 
samen met anderen de sociaaldemocratische 
werkgemeenschap ‘Helpt Elkander’ begonnen 
en werd colporteur van dagblad Het Volk. 
Ook begon hij een particuliere bibliotheek met 

boeken van de Arbeiders Pers. Ik ben dus uit 
een echt rood nest afkomstig, mijn vader werd 
journalist bij het Vrije Volk, en was in Eindhoven 

onder andere voorzitter van de PvdA. Het is 
dus niet raar dat ik al heel jong politiek actief 
werd, al vanaf mijn zestiende. 

Piuslaan
Tot die tijd heb ik ook altijd in Stratum gewoond. 
Wij woonden op de Piuslaan 94 dat is tussen 
de Heezer– en de Leenderweg en aan de 

binnenkant van 
de Ring. Dat 
waren dubbele 
woningen en 
wij hadden de 

bovenwoning. 
Daar ben ik komen wonen toen ik 
twee was en ik verdwaalde prompt dezelfde 
dag. Ik werd later aangetroffen in het pand 
ernaast. 

Bij ons schuin aan de overkant op de hoek 
van de Leenderweg zat Karel van Lippen, de 
fi etsenmaker. Daar tegenover zat Sjaantje de 
kruidenier. Daar werd ik vaak met een boekje 
naartoe gestuurd om boodschappen te doen 
die dan later in de maand werden afgerekend. 
Wat hadden we toen in Stratum nog meer? 
Drogisterij Lachniet en natuurlijk: visboer 
Koelewijn, jawel de vader van Peter. Ik kan me 
herinneren dat de rondweg werd aangelegd 
en er nog geen verkeerslichten waren. Vanaf 
waar wij woonden keek je eigenlijk uit op de 
Korianderstraat. De wijk Nieuwe Erven moest 

nog helemaal gebouwd worden.

Ik zat op kleuterschool in de 
Alpenroosstraat en ging daarna 
naar de Nutsschool aan de 
Norbertuslaan. Mijn favoriete 
plek in die tijd was een metalen 
klimtoestel ‘de raket’ in het 
Bonifaciuspark. Je moet je 
voorstellen dat ik daar John Glenn 
speelde. Dat was de eerste 
Amerikaan die een bemande 
ruimtevaart maakte. En jawel, 
wij hadden dus onze eigen raket 
daar in het park. Dat ding zou 
nu absoluut niet meer mogen hij 
was meters hoog en er lagen 
gewone betonnen tegels onder. 

Tegenwoordig wordt een wipkip al gevaarlijk 
gevonden. Ik heb daar als kind heel veel 
gespeeld en heb dat altijd geweldig gevonden. 

Blauwe badje
Toen ik weer voor het eerst terug kwam op die 
plek, in de tijd dat ik op campagne was voor 
het burgemeesterschap, zag ik hoe het Blauwe 
badje er bij lag. Verwaarloosd en ongebruikt. 
Maar ik weet hoe geweldig die badjes zijn 
voor kinderen en toen het Bonifaciuspark op 
de schop ging ontstond het idee dat het badje 
maar helemaal weg moest. Kans op legionella, 

dat soort discussies. Ik heb toen 
gezegd: dat zal toch wel op te 
lossen zijn?  Het badje wordt 
nu opgeknapt en blijft dus waar 
het was. Iedereen kan een 
badje in achtertuin hebben maar 
dit is veel leuker. Alle kinderen in 
het park bij elkaar!

Van mijn hele jeugd in Stratum 
kan ik alleen maar zeggen dat 
die geweldig was. De hei op, 

het bos in. Wat hebben we daar een tijd 
doorgebracht! Het Kanunnikensven was een 
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Een uniek project onder begeleiding van professionele tuinlieden

Glorieuxpark - Geldropseweg 170 - 5613 LN Eindhoven

Glorieuxpark zoekt enthousiaste vrijwilligers met groene 
vingers voor het onderhouden van de historische tuin

Aantal uren en werktijden in overleg 

Iets voor u? Neem dan contact op met mevrouw C. Peels, coördinator vrijwilligerswerk
Zij is bereikbaar per telefoon: 040 – 2947500 of per e-mail: c.peels@glorieuxpark.nl  

heel bijzondere plek waar een bijzonder 
visje voorkwam. Het hondsvisje. Het water 
in het ven is een zure biotoop waarin alleen 
die visjes kunnen overleven. Het is ook heel 
bijzonder vanwege dat drijvende eiland in het 
midden, vandaar de naam ‘Kannunikensven’. 
Kanunniken waren geestelijken met een 

‘tonsuur’, de ronde geschoren plek 
op hun hoofd. Dat eiland is eigenlijk 
een drijvende hoogveenlaag, en 
daar ben ik natuurlijk wel eens op 
geweest. Je moest dan wel flink blijven 
doorlopen want anders zakte je er 
gewoon doorheen. Stekelbaarsjes 
vingen we in het slootje rondom De 
Burgh. Daar liep ik trouwens ook 
een longontsteking op in een heel 
koude winter omdat ik een ijsschots 
los probeerde te springen. Dat lukte 
zo goed dat ik er onderschoot en 

drijfnat werd maar vervolgens niet naar 
huis toe durfde.

We hebben veel gesport. Basketbal, 
voetballen, honkballen en korfballen op 
de Heihoef. En we kwamen natuurlijk in 
het gebied wat nu Genneperparken heet, 

waar de Dommel doorheen 
stroomt en waar in die tijd nog 
het Heliport van Sabena was, 
het helikoptervliegveld. 

Op de plek waar nu het 
openluchtmuseum is was natuurlijk 
ook toen al water. Ik herinner me nog 
dat we probeerden met een ton en 
een stok over het water te komen. 

Niet gelukt natuurlijk en het leverde 
me weer een nat pak op, maar nu 
gelukkig met warm weer. Geweldige 
omgeving, allemaal verschillende 

plekken waar wij als kinderen of jongeren 
altijd dingen samen deden. 

Hangplekken
Net zoals er nu hangplekken zijn waar jongeren 
elkaar tegenkomen. Er wordt nogal snel 
negatief over gedaan vind ik: ‘hangplekken’ 
dat klinkt al negatief. Maar wij en iedereen 
heeft van die plekken gehad. Waar het om 
gaat is dat kinderen en jongeren uitdagingen 
nodig hebben maar ook grenzen moeten leren 
kennen. En die moeten komen van ouders en 
buurtgenoten of van de politie en onderwijzers. 

Kinderen leren niet thuis achter de computer 
sociaal mens te zijn maar vooral buiten. Ruzie 
maken en weer bijleggen. Spelen, afspraken 
maken en compromissen sluiten, dat soort 
dingen leer je allemaal buiten en met elkaar. 
En de tolerantie om kinderen buiten de ruimte 
te gunnen is buitengewoon belangrijk. 
En in Stratum kan dat gelukkig ook nu 
nog volop!”Het Kannunikensven (foto: Toon Vogels)

Heliport

Het Blauwe badje
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Sint Joris gilde vijfhonderd jaar jongSint Joris gilde vijfhonderd jaar jong

Opmars van het Sint Jorisgilde

Kapitein Albert Roxx en Jonge Deken Mario van 
de Bogaart in hun nieuwe uniformen

Vendeliers van het Sint Jorisgilde op een plek waar ze zich thuis voelen: voor de Sint Joriskerk.

Het gildenwezen is nog altijd springlevend. 
Eindhoven telt een tiental verschillende gil-
den waaronder natuurlijk ‘de Guld van Stro-
atum’, Sint Joris. En dat gilde viert dit jaar 
haar 500-jarig jubileum want op 2 mei 1512 
werd het opgericht. Althans volgens de oudst 
bekende datum zoals die voorkwam op een 
vaandel uit 1877. De oudste offi ciële schrifte-
lijke vermelding is uit 1809: “Sint Joris Gilde 
voorzien van eene reglement, geapprobeerd 
bij Heeren Schepenen van Stratum 29e Mei 
1542”. Dat zou dan dertig jaar later zijn, 
maar omdat de eerste datum als de echte 
wordt aangehouden is het dit jaar dik feest.  
 
Het gilde is opgericht als Schuttersgilde, feitelijk 
de burgerwacht van Stratum. Schieten doen ze 
nog steeds: zowel met geweer als kruisboog. 
Achter het gildegebouw aan de Boutenslaan 
staan twee kruisboogbomen en een moderne 
geweerschietinstallatie.

Van de 55 leden zijn er welgeteld 41 actief, 
of eigenlijk 42 als we de standaardruiter mee-
tellen. Gildelid zijn is geen vrijblijvende bezig-
heid, het jaarverslag vermeldt drie tot vier activi-
teiten per week. En alleen al de geweerschutters 
zijn verplicht regelmatig aan wedstrijden deel 
te nemen om de eenvoudige reden dat ze een 
verplichte wapenvergunning hebben waarvoor 
ze jaarlijks steeds aan de ‘18-schietdagen eis’ 
moeten voldoen. De vijftien kruisboogschut-
ters hebben die verplichting niet maar zijn uit 
zichzelf al actief genoeg: op de agenda voor 
dit jaar staan maar liefst een zestig schietwed-
strijden waar aan deelgenomen kan worden. 
Geen wonder dat in de Stratumse gelederen 

echte topschutters te vinden zijn zoals Jan Huy-
bers, een topper van Kempenland. 
Los van het schieten is er natuurlijk nog het 
‘trommen’ en het vendelen. Ook dat wordt seri-
eus aangepakt, de tamboers oefenen drie keer 
per week terwijl de vendelzwaaiers toch ten 
minste een keer per week hun bekwaamheden 
onderhouden. Ook zij nemen deel aan wed-
strijden en aan demonstraties. Bij het vendel-
zwaaien komt het aan op het repertoire van 
verschillende slagen, het zogenaamde ‘vendel-
gebed’, waarmee het gevecht tussen goed en 
kwaad wordt uitgebeeld. Ook daarin zijn we-

relden van verschil, zo is het Brabants vendel-
zwaaien anders dan het vendelen in Limburg 
of in Gelderland. 
Hoewel veel gilden, net als tal van verenigin-
gen, te kampen hebben met terugloop van le-
dental hoor je ze bij het Sint Jorisgilde nog niet 
klagen. Maar er is ook geen ledenstop dus wie 
lid zou willen worden moet gewoon eens bin-
nenlopen in het Gildehuis op een vrijdagavond 
of een zondagmiddag. Wie belangstelling 
heeft kan zich aanmelden, waarna zijn naam 
onder het ledenbord komt te hangen. Vervol-
gens moet je een vijftal handtekeningen verza-
melen van Gildebroeders, en word je voor de 
eerstvolgende ledenvergadering uitgenodigd 
waar met witte en zwarte bonen gestemd gaat 
worden over het lidmaatschap. Het aspirant-lid 
dat wordt aangenomen wordt na een jaar in 
de maand april op de naamdag van Sint Joris 
offi cieel in de Sint Joriskerk geïnstalleerd. Vol-
gens de statuten hoef je je daar niet speciaal 
voor te laten dopen tot Rooms-Katholiek. Met 
een ‘christelijke levensinstelling’ voldoe je aan 
de voorwaarden om, trouw zwerend op het 
hoofdvaandel, de hoed en sjerp uitgereikt te 
krijgen. Aspirant-lid kun je worden vanaf zeven 
jaar, zodra je mee kunt lopen met de optocht. 
Pas met achttien jaar kun je ook offi cieel gilde-
broeder worden. 

Traditioneel
De hiërarchie binnen het gilde is even traditi-
oneel als overzichtelijk: boven alles gaat de 
Koning uiteraard, wie dat is wordt elke twee 
jaar opnieuw bepaald door het koningsschie-
ten. De Koning maakt automatisch deel uit van 
het bestuur en daarin zitten ook in de Regerend 
Deken, zeg maar de voorzitter, de Jonge De-
ken, een Dekenpenningmeester en een Deken-
schrijver. Er is ook een Keizer mogelijk, dat is 
iemand die zich drie keer achter elkaar Koning 
heeft geschoten. Verder is er een Vaandrig en 
een Kapitein. De Vaandrig draagt het hoofd-
vaandel en de Kapitein handhaaft rust en orde 
als het gilde uittrekt. 
Tot slot zijn er nog de Ouderlingen, degenen 
die het langst lid zijn van het gilde. Zij advise-
ren het bestuur. Het 500-jarig jubileum is een 
grote mijlpaal en het werd gevierd met de or-

ganisatie van de Kringgildedag van Kempen-
land. Dat is altijd al een omvangrijk gebeuren 
en vond 21 jaar geleden voor het laatst in 
Eindhoven plaats. Ook dit keer was het een 
enorme organisatie, en namen 51 van de 52 
Kempische gilden deel aan wedstrijden in alle 
disciplines, schieten op geweer en kruisboog, 
vendelzwaaien en trommen, bazuinblazen en 
standaardrijden. Een hoogtepunt was de op-
tocht. In totaal 145 zilveren schilden werden 
uitgereikt, 52 als herinneringsschild en de rest 
als te winnen prijzen. 

Kostuums
Het gilde greep het jubileum ook aan om zich-
zelf in het nieuw te steken: alle 42 actieve le-
den dragen sinds 2 juni een nieuw uniform.
Tot voor kort liepen alleen de vendeliers, tam-
boers of bazuinblazers in uniform en de ‘zil-
verdragers’ allemaal in een ander rokkostuum 
dus bij elkaar was het een allegaartje. Maar 
vanaf het jubileum gaat iedereen in het nieuwe 
gildekostuum. Verder worden alle zwaaiven-
dels vernieuwd en krijgen de tamboers nieuwe 
tromriemen. Dat is een hele aderlating, die ze 
gelukkig dankzij het Prins Bernhardfonds, VSB-
fonds, Rabobank, Dela-fonds en diverse ge-
weldige sponsors niet helemaal zelf hoeven 
te betalen. Alles is vanaf nu gebaseerd op de 
kleuren van het gildevaandel, de kostuums en 
de zwaaivendels en ook de huisstijl van 
de uitstekende website.
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Een gilde is niet compleet zonder Standaardruiter. Deze rijdt 
(zigzaggend) voor het uittrekkende gilde uit om de weg vrij 
te maken. Alleen: in Stratum betreft het een amazone, een 
vrouwelijke ruiter dus. Op basis van de gilde traditie kunnen 
echter alleen mannen lid van het gilde worden. 

Als De Stratummer goed is ingelicht wordt hier elke vijf jaar 
opnieuw over gestemd, geheel volgens traditie met witte en 
zwarte bonen, en onder verantwoordelijkheid van de Gilde-
knecht. Maar hoewel het Sint Jorisgilde in allerlei opzichten 
zeer bij de tijd is, is de traditie in dezen zeer hardnekkig. 
Bijgevolg is Standaardruiter Stefanie Boon dus geen offi cieel 
geïnstalleerd gildelid maar freelancer. Overigens wel op en 
top in gilde uniform. 

Op de zeer uitgebreide website 

www.sintjorisgildestratum.nl is een schat aan 

informatie te vinden over verleden en heden van het Sint 

Jorisgilde.

Een van de belangrijkste functies bij het gilde is die van 
Koning. Daarnaast kennen ook de ‘Gildevrienden’ een 
Koning (of Koningin). Koning wordt degene die de (houten) 
vogel defi nitief van de schutsboom schiet. Deze held krijgt 
de zilveren koningsvogel omgehangen en wordt vervolgens 
ingezworen als Koning. Daarbij brengt de Vaandrig, 
namens het hele gilde, eer aan de nieuwe Koning door 
het Gildevaandel drie keer boven zijn hoofd te draaien. 
De nieuwe koning overhandigt bij de Patroonsviering aan 
het Gilde een zilveren schild met daarop naam datum en 
symbolische verwijzingen naar familienaam en beroep. Flikt 
een Koning het kunstje drie keer op rij dan wordt hij Keizer.

Koningsvogel uit 1607 Het huidige exemplaar

Bevestigen van de vogel aan de 
schutsboom

Het offi ciële handgeborduurde (!) 
Gildevaandel

Inzweren van de huidige koning: Piet van den Heuvel

Twee koningen naast elkaar: Links Jan van de Sande die 
Koning werd van de Gildevrienden en rechts Koning Piet 
van den Heuvel van de Gildebroeders. Beiden dragen de 
Zilvermantel met de koningsschilden. Het Koningsschieten 
voor de gildebroeders vindt plaats in de even jaren, het 
Koningsschieten voor Gildevrienden in de oneven jaren. 

1962

1912

Op de zeer uitgebreide website 
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Groot onderhoud 
Burghplan

Recycle kastjes in Tivoli

Woning Tivoli als fi lmlocatie 

Begin juli is woningcorporatie 
Woonbedrijf begonnen met het 
onderhoud van de bijna 350 woningen 
in in Burghplan. Het buitenschilderwerk 
in het eerste deel is nu klaar en de rest 
komt volgend jaar aan de beurt. 

Het schilderwerk is onderdeel van groot 
planmatig onderhoud. Later zal ook de 
binnenkant van de woningen aan de beurt 
komen. Hierbij wordt o.a. de keuken ver-
nieuwd, de meterkast vervangen en wordt 
er mechanische ventilatie aangebracht. in  
een-op-eengesprekken zijn bewoners ge-
vraagd naar hun wensen en behoeften. De 
zaken die bewoners hierbij hebben aange-
geven worden nu meegenomen, zoals de 

Foto’s: Carlo Schuman

Foto’s: Uit De Buurtfabriek

De Helleveeg is een nieuwe fi lm naar 
het gelijknamige boek van A.F.Th. van 
de Heijden. Regisseur André van Duren 
zocht een goede locatie en ging eens 
informeren op plek waar het boek zich 
gedeeltelijk afspeelt, namelijk in Tivoli. 
De wijk waar de schrijver zelf geboren 
is. 

De woningen zien er nu anders uit dan in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw want 
ze zijn sindsdien gerenoveerd. Op één 
na: het huis van de familie Visschers in de 
Leeuwenstraat. Dus was het erg aantrek-
kelijk om juist in dat huis te gaan fi lmen. 
Daarvoor moesten de bewoners natuurlijk 
wel hun huis uit, maar gelukkig stond het 

huis er naast leeg 
en dus verhuisden 
ze tijdelijk één deur 
verder. Hun eigen 
woning werd hele-
maal teruggebracht 
in de tijd zodat het 
echt de uitstraling 

Foto’s: Willem KuijpersBouw 
Boulevard 
Zuid op
schema
Het gebied achter de 
winkelstrip Boulevard Zuid 
aan de Heezerweg is 
veranderd in een zandvlakte. 
De sloop van woningen 
en garages maakt ruimte 
voor uitbreiding van het 
winkelcentrum en 64 
appartementen. 

Meer informatie: 
woonbedrijfi nbeeld.com
Meer informatie over de nieuwe appartementen 
volgt binnenkort op:
woonbedrijf.com

Foto’s: Uit De Buurtfabriek

Woonbedrijf is in Tivoli al een tijd bezig 
met renovatie en groot onderhoud. 
Daarbij komen natuurlijk ook materialen 
vrij die normaal gesproken in de 
container verdwijnen. 
Bewoners van Tivoli bedachten dat het 
zonde is om goed en nog bruikbaar mate-
riaal weg te gooien en vroegen zich af of 
er nog iets mee gedaan zou kunnen wor-
den. Samen met de bewoners keek Woon-
bedrijf vervolgens gekeken wát er nog mee 
gedaan kon worden. Al snel ontstond het 
idee om kastjes te bouwen die op verschil-
lende plekken in de wijk opgehangen zou-
den kunnen worden. Die kastjes zouden 
kunnen worden gebruikt als etalagekastje 
om buurtbewoners iets te laten zien. Of als 
een soort mini-expo. 

Ook zouden 
ze kunnen 
dienen als 
een plek om 
gevonden 
voorwerpen 
in te leggen 
of kun-
nen ze 
dienst 
doen als ruilkastjes voor boeken en DVD’s. 

Je kunt er stekjes van planten in aanbieden 
of houdbare levensmiddelen en overtollige 
keukenspullen. De kastjes zelf worden 
gemaakt van oude vloerplanken en het 
glas uit de huizen dat vervangen werd.  
Boeiborden van dakkapellen werden 
omgetoverd tot mini dakpannetjes. 

De ontwerper is Conor Trawinski van 
de Buurtfabriek. Dat is een werkplaats 
waar baanloze vrijwilligers, recent 
afgestudeerde ontwerpers en enthousiaste 
gepensioneerden samenwerken. 

De kastjes zijn nu volop in productie in 
de Buurtfabriek en begin volgend 
jaar worden ze opgehangen.
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Groot onderhoud 
Burghplan

Woning Tivoli als fi lmlocatie 

Begin juli is woningcorporatie 
Woonbedrijf begonnen met het 
onderhoud van de bijna 350 woningen 
in in Burghplan. Het buitenschilderwerk 
in het eerste deel is nu klaar en de rest 
komt volgend jaar aan de beurt. 

Het schilderwerk is onderdeel van groot 
planmatig onderhoud. Later zal ook de 
binnenkant van de woningen aan de beurt 
komen. Hierbij wordt o.a. de keuken ver-
nieuwd, de meterkast vervangen en wordt 
er mechanische ventilatie aangebracht. in  
een-op-eengesprekken zijn bewoners ge-
vraagd naar hun wensen en behoeften. De 
zaken die bewoners hierbij hebben aange-
geven worden nu meegenomen, zoals de 

aanpak van tocht, gehorigheid van het toi-
let en het aanbrengen van extra stopcontac-
ten in de woning’. 
Aanvankelijk werd voorgesteld om elke be-
woner individueel een kleur te laten kiezen 
voor zijn of haar voordeur maar uit gesprek-
ken bleek dat men dat niet zag zitten. Men 
koos bewust voor de eenheid van voordeur 
kleur per straat. 

De bewoners hebben met een Burghplan-
stemkaart en het ‘meeste-stemmen-geldt’-
principe nu samen met hun buren de kleur 
van de voordeuren voor de hele straat ge-
kozen. De architect die eerder al voor de 
succesvolle renovatie van de Kloosterfl ats 
tekende maakte een passende kleurenkaart 
met verschillende kleurenstalen waaruit ge-
kozen kon worden. 
Tijdens de keuzesessies per straat, die dan 

ook letterlijk op straat werden gehouden, 
waren grote foto’s op schildersezels zien. 
Ook stonden er levensgrote deuren in ver-
schillende kleuren. Veel bewoners kwamen 
een kijkje nemen zodat het als werd het 
al snel gezellig druk werd bij de schilders-
ezels. Straatgenoten gingen met elkaar in 

gesprek over hoe hun straat er het mooist 
zou kunnen gaan uitzien.
Ook de woningen van Woonbedrijf aan 
de Jan van Eyckgracht kwamen in aanmer-
king voor onderhoud. En ook hier wilden de 
bewoners een grotere eenheid met de hele 
staat, of beter de hele gracht. Daarom is be-
sloten ook deze woningen wit te schil-
deren precies zoals de woningen aan 
de kant van de Geldropseweg.

De Helleveeg is een nieuwe fi lm naar 
het gelijknamige boek van A.F.Th. van 
de Heijden. Regisseur André van Duren 
zocht een goede locatie en ging eens 
informeren op plek waar het boek zich 
gedeeltelijk afspeelt, namelijk in Tivoli. 
De wijk waar de schrijver zelf geboren 
is. 

De woningen zien er nu anders uit dan in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw want 
ze zijn sindsdien gerenoveerd. Op één 
na: het huis van de familie Vissers in de 
Leeuwenstraat. Dus was het erg aantrek-
kelijk om juist in dat huis te gaan fi lmen. 
Daarvoor moesten de bewoners natuurlijk 
wel hun huis uit, maar gelukkig stond het 

huis er naast leeg 
en dus verhuisden 
ze tijdelijk één deur 
verder. Hun eigen 
woning werd hele-
maal teruggebracht 
in de tijd zodat het 
echt de uitstraling 

kreeg van zestig jaar geleden. ‘Oud’ be-
hang tegen de wanden en ook werden er 
meubels uit die tijd geplaatst.  Het fi lmen 
duurde twee weken en Woonbedrijf heeft 
hun woning daarna opgeknapt en gereno-
veerd. Zodoende werd de woning in korte 
tijd twee keer helemaal onder handen ge-
nomen.

Maandag 25 mei begon het fi lmen in huis, 
zowel overdag als ’s avonds. Een buurt-
bewoner bood zijn tuin aan waar de fi lm-
crew een tent opzette om in te bivakkeren 
terwijl een naburige lege woning als visa-

gie– en kleedruimte 
gebruikt werd. Een 
week lang liepen 
er mensen door 
de Leeuwenstraat 
zoals ze er in ui-
terlijk en kleding 
meer dan een 
halve eeuw gele-
den gelopen heb-
ben. Leuk is dat in de fi lm ech-
te Tivolianen te zien zijn: de familie Vissers 
zit aan tafel tijdens één scene, en ook een 
andere buurtbewoner fi gureert nadrukkelijk 
in de fi lm. Alle andere Tivolianen hielpen 
natuurlijk mee door even een straatje om te 
gaan tijden de opnamen.
De buitenopnamen vonden niet in Tivoli 
plaats maar elders in Eindhoven: in het 
Drents Dorp waar vergelijkbare woningen 
gebouwd zijn maar waar het straatbeeld 
nog wat authentieker oogt. 

Er komt een speciale voorpremière waar 
de bewoners van Tivoli voor worden 
uitgenodigd. 

en dus verhuisden 
ze tijdelijk één deur 
verder. Hun eigen 
woning werd hele-
maal teruggebracht 
in de tijd zodat het 
echt de uitstraling 

Martien Vissers met producent Matthijs van 
Heijningen en zijn vrouw.

De ontwerper is Conor Trawinski van 
de Buurtfabriek. Dat is een werkplaats 
waar baanloze vrijwilligers, recent 
afgestudeerde ontwerpers en enthousiaste 
gepensioneerden samenwerken. 

De kastjes zijn nu volop in productie in 
de Buurtfabriek en begin volgend 
jaar worden ze opgehangen.
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