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Van een goed matras profiteer je 
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collectie
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volg ons op facebook!
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Goed advies 
Redelijke prijzen

DONDERS SCHOENEN 
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Ekelhoff Hoortoestellen & Optiek
vertrouwd door eenvoud

Ekelhoff Hoortoestellen & Optiek
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Eindhoven
Tel. (040) 211 27 34
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Eindhoven
Tel.(040) 291 28 07

www.haarmoderob.nl
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Van de redactie
Alstublieft: het zomernummer van 
De Stratummer. Hoewel we gewoonlijk 
de derde maand van het kwartaal 
verschijnen zijn de nummers van 
dit jaar een beetje in de tijd vooruit 
geschoven. Dat heeft alles te maken 
met ons voornemen vanaf volgend 
jaar aan het begin van het kwartaal te 
verschijnen.
In dit jaar brengen we daarom nog 
één nummer uit in oktober/november.
Het eerste nummer van 2015 verschijnt 
dan in de maand januari.

Verandering in Stratum
Het lijkt het wel of er overal wegwerk-
zaamheden plaats vinden. Er wordt let-
terlijk in elke straat gegraven om glasve-
zel aan te leggen maar ook de aanleg 
van de HOV-lijn over de Aalsterweg ver-
oorzaakt deze maanden veel overlast. 

In de wijk rond het Kerstroosplein is net de 
riolering vervangen en ligt een nieuwe be-
strating. Precies hetzelfde staat te gebeuren 
aan de andere kant van de Leenderweg in 
de Kruidenbuurt zuid.

Maar er gaat meer op de schop in Stratum: 
aan de Heezerweg zal in het najaar een 
begin gemaakt worden met de vernieuwing 
en uitbreiding van het winkelcentrum Boule-
vard Zuid. In dit nummer leest u daar alles 
over op pagina 4 en 5.

In de Gerardusbuurt is de gemeente dit 
voorjaar onaangekondigd begonnen met 
het vervangen van de mooie gietijzeren 
lantarenpalen door aluminium exemplaren. 

Na protest uit de buurt is dat voorlopig stil 
gelegd, maar intussen is wel duidelijk dat 
het hier om een bezuiniging gaat en dat de 
oude lantarenpalen alleen kunnen blijven 
staan als de buurt zelf aangeeft waar dan 
wel op bezuinigd kan worden. En ook de 
aangrenzende wijk Eikenburg komt voor de-
zelfde keuze te staan. 

Het is iets wat we vaker zullen gaan mer-
ken in Stratum: de gemeente legt geleide-
lijk steeds meer verantwoordelijkheden en 
taken bij de bewoners zelf neer. Dat is ui-
teraard noodgedwongen, maar het ont-
slaat de overheid niet van haar verantwoor-
delijkheid de bewoners zo goed mogelijk 
uit te leggen welke taken en beslissingen ze 
voortaan aan de bewoners over wil laten. 
Stadsdeelmagazine 

De Stratummer kan daar misschien een nut-
tige rol bij spelen. Zeker in samenwerking 
met bijvoorbeeld het Bewonersplatform 
Stratum dat zich op dit moment aan het her-
oriënteren is op haar toekomst.

– advertorial – 

Hairfashion Identity: kapsel met handtekening
Carine heet ze en ze is de drijvende 
kracht achter de nieuwe haarstudio 
Identity aan de Leenderweg binnen 
de ring. Met 25 jaar ervaring als 
hairstyliste en leidinggevende was de 
stap om een eigen zaak te beginnen 
al niet zo groot meer. 

De locatie was geschikt en het pand 
bood mogelijkheden voor toekomstige 
uitbreiding met bijvoorbeeld een nagelstudio. 
Carine: “Juist de vrijheid om precies te kunnen kiezen waar je 
mee wilt werken en wat je de klanten wilt aanbieden maakt 
het zelfstandig ondernemerschap voor mij aantrekkelijk. Ik heb 
mijzelf gespecialiseerd in veel extra knip– en kleurtechnieken en 
haarextensies. Naar bijzondere haarbehandelingen is ook vraag 
maar daarvoor moet je wel naar de duurdere kappers. Dankzij 
onze geschikte locatie en kleinschaligheid krijg je bij Hairfashion 
Identity die extra service en aandacht voor een redelijke prijs. Voor 
ons is de uitdaging een kapsel wat iedere kapster kan knippen 

net een beetje anders te doen. Wij proberen zo 
altijd onze handtekening in een kapsel te zetten.”

Hairfashion Identity richt zich op dames, 
heren en kinderen. Wassen, knippen en 
stylen voor dames kost 17,50 euro, voor 
heren is dat 15 euro. 

Kinderen kunnen op woensdagmiddag 
terecht voor het speciale tarief van 12 
euro. Wie ‘s avonds een afspraak wil 
kan elke dinsdag tot 20.00 uur terecht.
Hairfashion Identity werkt uitsluitend met 

producten van het exclusieve Italiaanse merk Roverhair. Bijzonder 
aan dat merk is de exclusieve uitstraling die het geeft. Dat komt 
onder andere omdat zowel in de verf als in de producten voor 
thuisverzorging de bijzondere Argan-olie is verwerkt. 
Al heel wat klanten hebben 
Hairfashion Identity in korte 
tijd weten te vinden en Carine 
heeft inmiddels een collega 
kapster aangenomen. 
Vrijblijvend binnenlopen 
kan nog altijd maar een 
afspraak is wel zo handig.

Hairfashion Identity • Leenderweg 101 • 5614 HL • Eindhoven
T: 040 211 18 99 • W: www.hairfashionidentity.nl •       hairfashionidentity

Open: Dinsdag 9–20 uur. Woensdag en Donderdag 9–18 uur. Vrijdag 9–19 u. Zaterdag 9 –17 uur.
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Bouw gaat nog dit jaar van start
Vernieuwing Boulevard Zuid
De winkelstrip aan de Heezerweg in 
Stratum, beter bekend als ‘Boulevard 
Zuid’ bestaat 60 jaar. Het ligt op een 
centrale plek in het midden van Stratum 
maar is eigenlijk te klein om nog 
levensvatbaar te zijn.  

Het hele winkelgebied omvat nu in totaal 
ongeveer 2500 vierkante meter terwijl voor 
een goed functionerend winkelcentrum al 
snel drie keer zoveel vloeroppervlakte no-
dig is. Vooral om ruimte te maken voor een, 
of liefst twee, supermarkten. Van de aan-
trekkingskracht van de supermarkten kun-
nen de zelfstandige winkeliers meeprofi-
teren zodat ze levensvatbaar blijven. Ook 
kunnen nieuwe winkeliers hun intrek nemen.

Tien jaar geleden zagen de winkeliers dat 
de levensvatbaarheid van winkelstrip Bou-
levard Zuid in gevaar kwam.  Er ontstond 
leegstand en er dreigde verloedering. 
Daarom namen ze zelf het initiatief om te 
kijken of uitbreiding van het winkelcentrum 
mogelijk was en zochten ze contact met de 
eigenaar van de woningen achter de win-
kels, woningcorporatie Woonbedrijf. 

Die wilde wel helpen ruimte te maken voor 
eventuele uitbreiding door een aantal wo-
ningen te slopen. Maar alleen als die wo-
ningen allemaal zouden worden vervangen 
door nieuwe, modernere woningen. Com-
fortwoningen waarin bijvoorbeeld ouderen 
langer zelfstandig in Stratum kunnen blijven 
wonen. De initiatiefnemers hebben vervol-
gens op eigen kosten een onderzoek laten 
doen naar de mogelijkheden. Uitgangspunt 
was in ieder geval het behoud van het his-
torische gevelbeeld aan de Heezerweg en 
nieuwbouw van 64 nieuwe woningen. 

Problemen
Uit de studie bleek dat er voldoende kansen 
waren voor uitbreiding. De Gemeente Eind-
hoven wilde daar aan meewerken en uit-
eindelijk werden vier projectontwikkelaars 
uitgenodigd plannen in te dienen. Daaruit 
werd er uiteindelijk één gekozen. Na een 
paar jaar werd duidelijk dat er belangrijke 
problemen waren. 

Om tot een sluitende exploitatie te komen 
moest het plangebied verder worden uitge-
breid en dat vereiste een nieuw besluit van 
de gemeenteraad. Ook werd duidelijk dat 
er geen overeenstemming bereikt kon wor-
den met de gekozen projectontwikkelaar. 
Gelukkig werd een nieuwe projectontwikke-
laar gevonden: Ruysdael Ontwikkeling. 
Sinds augustus 2012 heeft die een nieuw 

plan ontwikkeld waarvoor inmiddels de 
bestemmingsplanprocedure is doorlopen. 
De planvorming kostte tijd maar is nu afge-

rond. Daarmee is, na meer dan tien 
jaar, nu de weg vrij om ook echt te 
gaan bouwen.

Nieuwe etalagepuien en luifels aan de Heezerweg zijn waarschijnlijk de eerste zichtbare verandering.

In de gevelwand aan de Heezerweg komt een doorgang naar de supermarkten en het parkeerterrein.

64 moderne comfortwoningen boven de winkels maken deel uit van het project en kijken uit op een 
fraaie natuurlijke daktuin bovenop de supermarkten.
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Samenwerking Ruysdael, Hurks en van Schijndel 
Bouwcombinatie voor Boulevard Zuid
De vernieuwing van 
Boulevard Zuid is een groot 
en gecompliceerd project. De 
Stratummer ging eens praten 
met de projectontwikkelaars om 
te vragen wie er straks gaan 
bouwen en wanneer.  Jur van 
Aken (Ruysdael ontwikkeling), 
Jeroen van Daal (Hurks 
vastgoedontwikkeling) en Geert 
Schuurmans (van Schijndel 
Bouwgroep) wilden graag een 
toelichting geven.

Jeroen: Ruysdael Ontwikkeling is 
de projectontwikkelaar die het pro-
ject vanaf 2012 heeft vlot getrokken 
op basis van een nieuw en aange-
past ontwerp. Maar bij een pro-
ject van een dergelijke omvang is 
het verstandig om er partners bij 
te zoeken en dat zijn van Schijndel 
Bouwgroep en Hurks vastgoedont-
wikkeling.

Jur: We hebben een aparte bv voor 
Boulevard Zuid opgericht die over-
genomen is door Van Schijndel en 
Hurks. Ik blijf nog nauw betrokken 
bij het project tot aan de opleve-
ring, ook in verband met de kennis 
en contacten uit het voortraject. Ie-
dereen die op de een of andere ma-
nier te maken heeft gehad met de 
ontwikkeling van Boulevard Zuid, 
winkeliers, bewoners, overheid, 
noem maar op, zal ook tijdens de 
bouw dezelfde vertrouwde gezich-
ten blijven tegenkomen.

Geert: Hurks en Van Schijndel 
hebben al vaker samen projecten gedaan, 
zoals de bouw van de Mediamarkt en de 
Piazza in Eindhoven. In dit project zullen 
onze beide bedrijven allebei evenredig 
investeren, qua inzet, kennis en financiële 
middelen. 
Jeroen: En uiteraard zijn wij ook de bou-
wers die het nieuwe wijkwinkelcentrum 
daadwerkelijk neer gaan zetten. Ruysdael 
zal samen met Hurks en Van Schijndel de 
ontwikkeling gedurende het hele traject blij-
ven aansturen zoals ze dat al gedaan heb-
ben vanaf het moment dat ze project weer 
vlot wisten te trekken.  

Hoever is de stand van zaken nu?
Jur: We zijn vergevorderd. Het bestem-
mingsplan is door de gemeente aangepast 
aan het nieuwe ontwerp en inmiddels on-
herroepelijk. De omgevingsvergunning ver-

wachten we binnen drie maanden te krij-
gen en dan kunnen we beginnen met de 
eerste voorbereidingen en sloopactiviteiten. 
Aansluitend kunnen we echt starten met de 
bouw. 

Geert: We beginnen eerst met de sloop van 
de woningen die plaats gaan maken voor 
de nieuwbouw en parallel daaraan gaan 
we aan de Heezerweg alvast de voorkant 
van de winkelstrip, dus de gevels en de lui-
fels, aanpakken. De winkeliers die willen 
blijven zitten hoeven niet weg; voor hen tref-
fen we voorzieningen zodat ze open kun-
nen blijven tijdens de verbouwing.

Jur: De gevels krijgen een mooie transpa-
rante uitstraling in een frisse uniformiteit die 
later ook in de rest van het winkelcentrum 
terug zal komen

Hoe groot gaat het nieuwe winkelcen-
trum straks worden?
Jeroen: In totaal gaat het om een uit-
breiding van ongeveer 4800 vier-
kante meter aan winkeloppervlakte 
plus uiteraard de 64 comfortwonin-
gen die onderdeel van het plan gaan 
vormen.

En komen die twee supermarkten er nu 
wel of niet?
Geert:  We zijn nu al zover dat we 
ook echt gaan bouwen. Inmiddels 
zijn de contracten met Ahold en Lidl 
getekend, twee elkaar goed aanvul-
lende supermarkten. Het zal duidelijk 
zijn dat dit voor de voortgang van 
het functioneren van het vernieuwde 
Boulevard Zuid een belangrijke mijl-
paal was.   

En de andere winkels?
Jur: We zijn nu eerst in gesprek met 
de zittende huurders om helder te krij-
gen wat die willen. Ze kunnen blijven 
zitten waar ze nu zitten, verbouwen 
of eventueel naar een nieuw pand. 
Pas als we die wensen in kaart ge-
bracht hebben, gaan we met nieuwe 
partijen afspraken maken. Uitgangs-
punt daarbij is dat naast de twee su-
permarkten als hoofdtrekkers, er ook 
twee subtrekkers zullen komen. Een-
tje zit er al: dat is het Kruidvat. Aan 
de andere kant van de strip komt 
straks een winkel met een vergelijk-

bare aantrekkingskracht.

Zijn de tekeningen al helemaal klaar?
Jur: Als architect is Mills Architecten 
te Mierlo betrokken en het ontwerp-
traject verloopt voorspoedig. In grote 
lijnen is het tekenwerk klaar. Maar 

detailveranderingen vinden in deze fase van 
het proces natuurlijk nog steeds in razend 
tempo plaats.  

Geert: Vermeldenswaard is daarbij dat we 
een landschapsarchitect hebben ingescha-
keld voor het ontwerp van de groenvoorzie-
ningen en de daktuin waar straks de wonin-
gen boven de winkels op uitkijken. Ook voor 
de huidige bewoners boven de winkels aan 
de Heezerweg is die daktuin een enorme ver-
betering van het uitzicht.

Jur: We borduren voort op de bestaande 
groenstructuren van de wijk. Het parkeerter-
rein krijgt de waaierstructuur die de omlig-
gende wijk Nieuwe Erven kenmerkt, met een 
passende materialen voor de, bomen en 
mooie groenstroken.voor de, bomen en 
mooie groenstroken.

Vlnr: Jeroen van Daal, Geert Schuurmans en Jur van Aken 

Parkeerterrein

Supermarkt Supermarkt
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Hij wordt binnenkort negentig jaar maar hij komt nog bijna dagelijks op de Boulevard Zuid. En altijd 
wordt hij wel aangesproken door iemand die vraagt waarom zijn winkel niet meer open is. 
Die winkel, P.v.d. Broek RADIO TELEVISIE, was dan ook meer dan vijftig jaar op de Boulevard gevestigd.

Nestor van Boulevard Zuid nog dagelijks betrokken

Piet van den Broek

De Stratummer zocht Piet 
en zijn vrouw Miep op om 
herinneringen op te halen 
en vooruit te kijken naar 
de vernieuwing van het 
winkelcentrum, want daar heeft 
Piet een flinke bijdrage aan 
geleverd.

“Mijn ouders zijn in 1924 op 
de Hemelrijken een winkel 
begonnen. Ze verkochten 
fietsen, verlichting, radio’s en 
kleine muziekinstrumenten. Ik 
heb Mulo, Handelsschool en 
de Radioschool gedaan dus lag 
het voor de hand dat ik ook in 
deze handel zou gaan. Samen 
met mijn broer Albert ben ik 
eerst bij mijn ouders in de winkel 
gaan werken. In 1950 ben ik met 
Miep getrouwd, we kregen drie 
dochters.
Op 1 juni 1954 ging aan de 
Heezerweg het eerste rijtje 
winkels open en zijn mijn vrouw 
en ik gaan kijken. De Gruyter 
zat er al, dus dat trekt klanten. 
Daarom hebben wij een pand 

gekocht en zijn wij een paar maanden 
later, in september opengegaan. Een 
elektrotechnische winkel met natuurlijk een 
reparatieafdeling. 
Die zat eerst boven de winkel en later 
achterin de winkel. Zelf woonden we toen 
ook boven het pand, twintig jaar lang.

En, was het vanaf het begin een succes?
“Ja, meteen. Maar luister, voorheen zat ik bij 
mijn vader in de buitendienst voor verkoop 
en reparaties en al heel veel mensen kenden 
mij en die kwamen naar de Heezerweg 

zodra wij daar open gingen.”

Miep: “We draaiden de eerste dag al een 
weekomzet. En we zorgden er voor dat er al-
tijd de nieuwste spullen in de winkel lagen.”

Piet: “En we hadden natuurlijk ook de tijd 
helemaal mee. De televisie werd geïntrodu-
ceerd, wasmachines, koelkasten en centrifu-
ges, noem maar op. 
Al na een paar jaar hebben we naar achte-
ren uitgebouwd en ging alles wat voorheen 
op tafeltjes op de vloer stond tegen de wand. 

Een eindje verderop zat nog een 
elektrowinkel. Overigens waren er 
in die tijd op de Boulevard van alle 
soorten zaken twee winkels: twee 
modezaken, twee groentezaken, 
twee slagers, twee kappers, noem 
maar op. 

Wij hadden direct zo’n beetje heel 
Stratum, en vooral de Kruiden-
buurt en Tivoli als klant. Men kocht 
in die tijd allerlei artikelen op af-
betaling, een strijkijzer, verlichting, 
stofzuiger,  noem maar op. We 
hadden een kaartsysteem, wat 
op onze kassa werkte, waarmee 
we de afbetalingen bijhielden En 
niemand die ooit een betaling 
oversloeg hoor, daar kon je echt 
van op aan! 

Zo konden mensen voor veertig 
gulden per maand een televisie 
in huis krijgen. Dat zijn goede 
tijden geweest! Philips kon 
hier wagonladingen televisies 
afleveren. Er waren tijden dat 
Philips gewoon niet genoeg kon 

leveren en we dus een ander merk aan de 
klanten moesten verkopen. De zaak liep 
dus heel goed, mede ook dankzij prima 
medewerkers. Want we verkochten niet 
alleen de televisietoestellen maar plaatsten 
die ook thuis. 
Ook de antennes want anders had je nog 
geen beeld. Toen we wasmachines gingen 
verkopen moest ik ook een loodgieter in 
dienst nemen, want niemand had nog een 
aanvoer en een afvoer voor een wasmachine 
in zijn huis. 

Opening september 1954 Reparatie afdeling
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Dus jullie verkochten alles waar een stekker 
aan zat?
“Ja, verlichting al vanaf het begin, net als 
de radio’s. Toen kwamen de wasmachines, 
centrifuges, koelkasten en uiteindelijk 
de drogers. En daarna natuurlijk ook 
kleurentelevisies en video– en audio 
apparatuur.”

Miep: “Die konden allemaal draaien 
en spelen in de winkel want we moesten 
de apparaten natuurlijk wel kunnen 
demonstreren. Je moest van al die 
apparaten verstand hebben.”

Piet: “Ja, je moest elke dag leren, van 
Philips kregen we allerlei cursussen want 
er kwamen altijd weer nieuwe apparaten 
op de markt. Op een gegeven moment 
werd onze winkel natuurlijk wel te klein en 
hadden we het geluk om het pand naast 
ons te kunnen kopen.
In 1973 kwam onze schoonzoon Paul in 

het bedrijf en 
hij is samen 
met onze doch-
ter Marie-José, 
die vaak mee-
hielp in de 
zaak, boven 
de zaak gaan 
wonen. 

We verbouwden de twee panden in 1975 
tot een grote zaak en kregen klanten uit 
heel Eindhoven en omstreken. Met dank 
aan onze deskundige medewerkers, waar-
van er verschillende hun 25-jarig jubileum 
met ons hebben gevierd. Drukke tijden, 
maar prima omzetten.”

Maar jullie enige echte concurrent was 
natuurlijk de Philipswinkel?

“Dat klopt. Maar als er dan toch een 
Philipswerknemer bij ons in de zaak wilde 
kopen konden we met Philips altijd wel iets 
regelen zodat de personeelskorting toch 
verrekend werd als hij zijn personeelskaart 
kon laten zien.”

Jullie zaak is tot een paar jaar geleden 
blijven bestaan.
“In 1990 hebben wij samenwerking 
gezocht en zijn een Expert filiaal geworden. 
Door steeds nieuwe verbouwingen en 
aanpassingen bleef het een modern 
bedrijf maar eind 2010 is Expert aan de 
Heezerweg helaas gestopt. Zo kwam 

er een einde aan een lange succesvolle 
zakelijke periode waar we met veel plezier 
op terug kijken.”

U was ook vanaf het begin voorzitter van de 
winkeliersvereniging.
“Ja, ik ben begonnen als bestuurslid maar al 
heel snel volgde ik de voorzitter op. Vanaf 
het begin hebben we altijd al braderieën 
georganiseerd en natuurlijk kwam ieder 
jaar Sinterklaas.

Zo raakte ik ook betrokken bij het hele 
proces van de vernieuwing. Ik heb het 
helemaal meegemaakt vanaf het eerste 

begin in 2002. En later werd ik natuurlijk 
ook bestuurslid van de stichting ‘Boulevard 
Zuid 2010’. Dat is een heel proces geweest: 
wekelijks zaten we soms uren bij elkaar. Ik 
had alleen, net als iedereen in die tijd, niet 
gedacht dat het allemaal zo lang zou gaan 
duren. We noemden onze stichting toen 
niet voor niets ‘Boulevard Zuid 2010’. Dat 
wordt dus, als alles eindelijk klaar is, toch 
2016. Maar ik ben blij dat het nu eindelijk 
gaat gebeuren. 
Mijn vrouw en ik hopen het eindresultaat 
mee te mogen maken zodat er weer een 
modern winkelcentrum Boulevard Zuid 
in Stratum klaar is voor de toekomst.”

Interview 

  
  Advertentie full color: v.a. €125,00 (+ opmaak GRATIS !)

⇪

   Adverteren in De Stratummer:
Grootste bereik voor de 
allerlaagste kosten!

12.650 exemplaren HAH apart bezorgd  PLUS 2350 exemplaren los verspreid op winkeldisplay’s in alle Stratumse SUPERMARKTEN =  bereik van 90-95 % oftewel > 30.000 lezers !
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Wie op dinsdagavond 
een bezoek brengt aan 
Activiteitencentrum 
Burghplan aan de 
Fabritiuslaan hoort het bij 
binnenkomst direct: het 
kenmerkende geluid van 
een balletje dat stuitert 
op een tafeltennistafel. 
Het activiteitencentrum 
is dan ook de thuisbasis 
voor de Stratumse 
tafeltennisvereniging De 
Kuub. 
Jaren geleden vertegen-
woordigde een team de 
vereniging in de landelij-
ke hoofdklasse, tegenwoordig komen 
er twee teams uit in de Tafeltennis Liga 
Eindhoven 
(TLE). Voorzitter Bert Gersen (66) speelde 
in het verleden ook op hoog niveau. Op 
zijn twaalfde maakte hij in zijn toenma-
lige woonplaats Velp kennis met het spel-
letje. Hij werd als misdienaar enthousiast 
gemaakt door een kapelaan die regelmatig 
potjes tafeltennis organiseerde. 

In de jaren die volgden groeide Gersen 
uit van een aardige jeugdspeler tot 
Arnhems scholierenkampioen. “Ik mocht 
toen zelfs nog een wedstrijd spelen om 
het Nederlands scholierenkampioenschap 
tegen de toenmalig Nederlands kampioen 
bij de senioren Bert van der Helm. Je 
kunt je voorstellen dat ik helemaal weg 
werd gespeeld”, zo blikt hij desondanks 
met veel plezier terug. Toen hij ging 
studeren kwam er tijdelijk een einde aan 
zijn tafeltenniscarrière. Gersen volgde 
opleidingen om les te kunnen geven in 
het basisonderwijs en docent lichamelijke 
opvoeding te worden. Die studies bleken 
moeilijk te combineren met wekelijks drie 
trainingen én een wedstrijddag.

Olympische finaleplek 
Jaren later woonde Gersen inmiddels in de 
Stratumse wijk Gijzenrooi en las hij per toe-
val oproep van de Stratumse tafeltennisver-
eniging in het lokale wijkblad Gijzenroois 
Zegje. Hij meldde zich aan en vond direct 
enthousiasme voor het spelletje terug. “Ook 
al heb je jaren lang niet gespeeld, de tech-
niek verleer je niet zomaar. Ik vind het een 
heerlijke sport. Zodra ik dat balletje op-

gooide, verdween alle stress 
die ik na een werkdag in me 
had”, zegt de inmiddels ge-

pen- sioneerde Gersen. 

Op het hoogtepunt in de histo-
rie had de vereniging zo’n vijftig 
leden, op dit moment zijn dat er zeventien. 
Het oudste lid (78 jaar oud) komt zelfs we-
kelijks uit Woensel om te kunnen trainen en 
spelen bij De Kuub, terwijl er in het noor-
den van Eindhoven ook een florerende ta-
feltennisvereniging huist. Ook bijzonder: 
één van de actieve leden stond tijdens de 
Paralympische Spelen in Zuid-Korea (1988) 
en Barcelona (1992) in de finale van het ta-
feltennistoernooi. Gersen, nu voorzitter van 
de vereniging: “En ook nu hij wat ouder is 
geworden speelt hij iedereen van de vereni-
ging nog steeds van tafel.”

Geschiedenis
De voorloper van tafeltennisvereniging 
De Kuub, R.K.T.V. Atoom (Al Trainend 

Ontstaat Onze Macht) werd al 
in 1945 opgericht. Destijds werd 
er gespeeld in het Stratumse 
parochiehuis St. Gerardus.  In 
1970 fuseerde de vereniging met 
een andere tafeltennisclub, TTV 
Pius X. De naam veranderde toen 
in TTV PAC (Tafeltennisvereniging 
Pius X Atoom Combinatie) en 
een nieuw onderkomen werd 
gevonden in een keet aan de 
Petrus Canisiuslaan. Later werd 
daar vlakbij gemeenschapshuis 
De Kuub gebouwd. In 1971 
werd dat de vaste basis van de 
vereniging en ook werd direct de 
naam van De Kuub aangenomen. 

De Kuub
Die naam werd eigenlijk gekozen 

omdat de vader van lid Jan van Dorsten 
een prijsvraag won waarin werd gevraagd 
om een nieuwe naam te bedenken voor de 
vereniging. Later verhuisde de vereniging 
weer naar een accommodatie aan de Vest-
dijk, maar de naam die bleef. Met een tus-
senstop in een ander gebouw belandde de 
tafeltennissers uiteindelijk in 1992 in het Ac-
tiviteitencentrum Burghplan.

Net als veel andere sportverenigingen in 
de regio heeft De Kuub de laatste jaren wel 
last van een teruglopend ledenaantal, ver-
telt de voorzitter. “Dit is helaas geen sport 
die jongeren snel kiezen. Het zou mooi zijn 
als er binnenkort nieuwe potentiele leden 
een keer een kijkje komen nemen. Ik vind 
tafeltennis mooi omdat het een echte reac-
tiesport is. Ook noem ik het altijd een hand-
doekensport, je bent erg intensief bezig en 
dat is heerlijk.”

De Kuub heeft twee teams, met ieder drie 
spelers, die uitkomen in de Eindhovense 
Tafeltennis Liga. Het ene team speelt in de 
derde klasse, het andere team in de hoofd-
klasse.  Een duel met een andere vereniging 
bestaat altijd uit tien wedstrijden. Gersen: 
“Je speelt een paar wedstrijden als indi-
vidu, maar toch is het ook een teamsport. 
Zonder je team kun je in onze competitie 
namelijk nooit van je tegenstander winnen.”

Meer informatie: 
voorzitter Bert Gersen:
a.gersen48@gmail.com

Sport in Stratum Tafeltennissers 
De Kuub gooien al zeventig jaar 
balletje op in Stratum

 lid Ton Leuverman in actie 
eind jaren tachtig/begin jaren negentig. 

door Maarten Gerats
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EINDHOVEN SPORT

HALF VIER
Elke dag vanaf 15.30 uur bij ir. Ottenbad en de 
Tongelreep zwemmen voor maar €5,-

Zwemmen voor maar €5,-! 

ZWEMPLEZIER!
eindhovensport.nl/halfvier

EINDHOVEN SPORT
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Het risico op vallen hangt samen 
met drie zaken: uw voeding, uw 
gezondheid en uw woning. 

Eet en drink voldoende om op kracht te blijven. 
We zien regelmatig dat mensen te weinig eten en drinken. Hierdoor 
gaat de conditie en de spierkracht onnodig hard achteruit. Een 
diëtiste kan u hierin adviseren. Zij analyseert uw situatie en weet 
welke voedingsstoffen helpen om fitter te worden. Ook kan zij 
kijken welke invloed uw medicijnen hebben op uw evenwicht en 
energie. Iedere dag koken kan soms een hele klus zijn. Wellicht 
kunt u enkele keren per week gebruikmaken van een gezonde 
en betaalbare maaltijdservice. Eet u alleen? Dan is het misschien 
gezellig om eens ergens aan te schuiven. 

Blijf bewegen. Spieren zijn heel belangrijk om in balans 
te blijven. Door op uw eigen niveau en in uw eigen tempo te 
bewegen, gaat u zich fitter en beter voelen. De fysiotherapeut of 
oefentherapeut kan u helpen, in een cursus of individueel. Ook in 
een wandelgroepje kunt u in beweging blijven. 

Laat uw woning nakijken op veiligheid. Zijn de 
doorgangen breed genoeg, ook als u eventueel een rollator 
heeft? Is uw huis voldoende verlicht? Is de douche veilig? Zijn er 
losliggende matjes of snoeren waarover u kunt uitglijden of vallen? 
Laat u adviseren door een ergotherapeut, het Wmo-loket van uw 
gemeente of de ergocoach van ZuidZorg. Zij kunnen ook kijken 
of bepaalde hulpmiddelen het risico op vallen kunnen verkleinen, 
zoals douchebeugels en sta-op-stoelen.

Wie kan u helpen?
De wijkverpleegkundige en ergocoach kunnen de risico’s met 
u bespreken en u adviseren welke stappen te ondernemen. Zij 
hebben veel ervaring en bruikbare tips om valrisico’s te helpen 
verminderen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen… U kunt 
ook rechtstreeks aankloppen bij uw fysiotherapeut of diëtist, of bij 
het Wmo-loket van uw gemeente.

Klein hoekje, groot gevaar

Het ZuidZorg team van wijkverpleegkundigen in Stratum

U bent van harte welkom bij de wijkverpleegkundige in Stratum. 
De wijkverpleegkundige is iedere werkdag van 14.00 – 15.00 uur beschikbaar voor advies 

bij het wijkgebouw van ZuidZorg op de Lidwinastraat 4, Eindhoven. 
De wijkverpleegkundige is daarnaast bereikbaar op werkdagen van 9.00 
uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 040 – 2 308 4 08 
en via wvstratum@zuidzorg.nl  
Hun voorlichting en adviezen zijn gratis (zonder indicatie en zonder kosten).

Woont u zelfstandig? En wilt u graag zelfredzaam 
blijven? Dan is het verstandig uw kans op vallen te 
verkleinen. Het is belangrijk om daar even bij stil te 
staan. Veel mensen worden na een val of botbreuk 
afhankelijk van zorg. De cijfers liegen er niet om: jaarlijks 
belanden in Nederland 83.000 mensen na een val op de 
spoedeisende hulp; 43.000 mensen worden jaarlijks na 
een val opgenomen in het ziekenhuis en maar liefst 2.165 
mensen sterven ieder jaar als gevolg van een val. 
75 procent van de situaties doet zich binnenshuis voor. 
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Zorg in Stratum Hospice Wissehaege  

Als alles op scherp staat….
De meeste dingen in je leven kun je nog eens 
een keertje overdoen, maar sterven is eenmalig. 
Je voelt dat er iets onomkeerbaars staat te 
gebeuren en alles wat gezegd of gedaan kan 
worden staat in dat teken. 

Die druk is voelbaar voor de mensen in het ziekbed 
en voor de mensen die er omheen staan.
Natuurlijk is de ideale situatie om thuis te overlijden, 
omringd door vertrouwdheid. Maar de omstandig-
heden laten dat niet altijd toe en dan is het hospice 
een alternatief. 

Het hospice is gevestigd op de eerste etage van Vita-
lis Wissehaege in een groene omgeving dichtbij de 
Genneper Parken. Een mooi atrium waarin een ca-
deauwinkel, kledingwinkel, restaurant en grand café. 
Een omgeving met verenigingen en muziek maar ook 
ruimte om gewoon even stil te zijn. 

Zes appartementen met privébadkamer en gezamenlijke huiska-
mer, met beschikkng over een eigen brievenbus, koelkast, aanslui-
ting voor internet, tv, radio en telefoon. Er is tevens de mogelijkheid 
om een familielid of naaste te laten logeren.  De zorg is er op ge-
richt dat een bewoner zich veilig en geborgen voelt. 

Er is veel 
aandacht 
voor welzijn. 
Diepe emo-
ties en ver-

driet zijn normale 
reacties, waar ook 
tijdens het verblijf 
aandacht voor is. 

Er staat een erva-
ren zorgteam klaar, 

een specialist ouderengeneeskunde maar ook 
een team voor welzijn en geestelijke zorg. In deze 
laatste fase waarin iemand zich voorbereidt op 
het levenseinde en het afscheid van dierbaren, is 
een omgeving die zich richt op zijn of haar vra-
gen en zijn of haar welzijn heel belangrijk. Bin-

nen het hospice in Wissehaege wordt deze omgeving geboden. 
Maar ook naasten vinden een luisterend oor en krijgen ondersteu-
ning in deze intensieve periode.

Meer informatie: www.vitalisgroep.nl 
of 0800-2 456 456

Rechtstreeks: 040-293 3333

Bijzonder: onze herenpantalons 
met rondom elastiek.

Open: di – za van 10.30 uur tot 16.00 u. T: 040-2933363  M: 06-42726123 
Wissehaege, Herman Gorterlaan 4   •  5644 SX Eindhoven 

www.dekledingkamer.com 

Kleding die makkelijk zit en die je makkelijk aan kan trekken. 

Bekende merken, geslecteerd op een goede draagbaarheid en 

makkelijke wasbaarheid zoals Finn Karelia, Sommerman, Erfo, Roberto 
Sarto, Siegel en Golléhaug, Fellows, Robson, Ringella en Triumph. 

 Met zorg gekleed

Pedicure- en massagepraktijk Lotus
Aandacht voor lichaam en geest

 Zachte en verzorgde voeten
Een pedicure kan veel voor u betekenen!

Voor een voetbehandeling kom ik ook aan huis.

Pedicure    
Voetrefexmassage

Mevrouw Bouwer 
Thomas a Kempislaan 27 • 5643 NR Eindhoven
Bel vrijblijvend: 0402121043  /  06-53638985
of kijk op de website: www.pedicurelotus.nl
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Eerste Stratum aan Zet geslaagd
Een groot succes, zo mag de eerste ‘Stratum aan Zet’ genoemd worden. 
Vijf buurten sloegen de handen ineen en organiseerden een originele ‘feelgood markt’. 
Tal van bewoners en organisaties in Stratum lieten hun talenten, hobby’s of bijzondere 
sporten zien. Zowel de 
organisatie als de deelnemers 
waren na afloop van mening 
dat Stratum aan Zet een 
jaarlijkse traditie moet worden.

etZ
tratumSaan

Pagina mede mogelijk gemaakt door Woonbedrijf

Fotografie: Jan Ambrosius
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Nieuwe opzet koningsschieten Sint Jorisgilde

Woonbedrijf helpt ook 
vogels onder dak

Het Sint Jorisgilde Stratum 
is een schuttersgilde en dat 
betekent dat er elke twee 
jaar door middel van het 
koningsschieten bepaald wordt 
wie de nieuwe koning wordt.
De ondersteunende gildevrien-
den en –vriendinnen zijn warme 
supporters van dit cultureel histo-
rische gebeuren en hebben een 
‘eigen’ koning.
Gebruikelijk was dat in even ja-
ren de gildebroeders hun koning 
schoten en in de oneven jaren de 
gildevrienden dat doen. Vanaf nu 
vindt het schieten om beide titels  
tegelijk plaats. De eerste keer op 13 september aanstaande.
Op deze dag wordt ook een oude traditie in ere hersteld, het z.g. 
“Gildevrouwkeschieten” voor de gildezusters. De huidige koning is 

Gijs Spoor en Jan van de Sande 
is vriendenkoning. Beiden zullen 
op 13 september 2014 deze titel 
verdedigen.

Het Sint Jorisgilde denkt al een 
tijdje na over uitbreiding naar 
een grotere vriendengroep en 
heeft daarom een aantal nieuwe 
vrienden uitgenodigd deel te ne-
men.
 Wie nieuwsgierig is naar het gil-
dewezen met zijn eeuwen oude 
tradities is van harte welkom om 
op 13 september een kijkje te ko-
men nemen. 

Het programma begint om ongeveer 10 uur en zal naar ver-
wachting de hele dag en avond in beslag nemen.

Een vogelvide  

Vogels en andere dieren dreigen nog 
wel eens in de knel te komen doordat 
hun leefgebied verdrongen wordt door 
de mens. Zo is het aantal mussen in 
Nederland gehalveerd in de afgelopen 
veertig jaar. 

Dat kwam vooral doordat we anders zijn 
gaan bouwen. Onze huizen zijn nu beter ge-
isoleerd met gebruik van andere materialen. 
De losse dakpannen waar mussen graag on-
der nestelden zijn daardoor zeldzaam ge-
worden. 

Peter Adraanse is als seni-
or projectleider bij Woon-
bedrijf betrokken bij een 
aantal initiatieven in Stra-
tum om mensen en vogels 
te helpen.

Peter: “Volgens de flora– 
en faunawet mogen wij 
geen daken isoleren als 
we daarmee nestmoge-

lijkheden beperken. Er zijn drie beschermde 
diersoorten waar we rekening mee moeten 
houden: Vleermuizen, gierzwaluwen en in-
derdaad: mussen. Alle drie beschermde dier-
soorten. Door het aanbrengen van speciale 
nestelvoorzieningen maken we een onthef-
fing op de beperking van de flora– en fau-
nawet mogelijk. Maar we doen het ook om 
schade te voorkomen. In Nieuwe Erven hoor-
den we van bewoners dat de isolatie onder 
het dak werd weggepikt door mussen die zo 
weer nestruimte probeerden te creëren. Door 

speciale vogelvides aan te brengen zorgen 
we voor makkelijke broedplaatsen zodat de 
mussen kunnen nestelen zonder schade aan 
te richten. En op een goede plek waardoor 
bewoners ook minder overlast van vogel-
poep zullen hebben. Zo’n vogelvide zit na-
melijk bóven de dakgoot, net on-
der de dakpannen. Ze kunnen er 
makkelijk nesten in bouwen. We 
zijn nog aan het uitzoeken waar 
goede locaties zijn en hoeveel we 
er het beste kunnen plaatsen.

Bij Boulevard Zuid gaan we vol-
gend jaar 64 woningen slopen 
en voor eventuele broedvogels 
die daar zitten zijn we nu al apar-
te nestvoorzieningen aan het maken zodat 
straks niet alleen de mensen maar ook de 
vogels kunnen verhuizen.

In een ander project in Stratum hebben we 
niet alleen speciale aandacht besteed aan 
de mussen maar ook aan gierzwaluwen en 
vleermuizen. Dat is gebeurd bij de renova-
tie van de Kloosterflats in Burghplan. Die 
flats hebben vrij hoge schoorstenen die op-

nieuw moesten wor-
den opgemetseld. Ze had-
den alleen geen functie meer omdat ze 

niet meer als schoorsteen worden gebruikt. 
Daar hebben we nu zogenaamde gierzwa-
luwhotels in gemaakt Holle ruimtes, vier per 
schoorsteen boven elkaar met elk een eigen 
opening zodat de zwaluwen in en uit kun-

nen vliegen en er kunnen nestelen. Dit 
is het eerste jaar dat ze beschikbaar 
zijn en onze ecoloog heeft al gezien 
dat de zwaluwen in en uit vliegen. 
Na het broedseizoen zullen we eens 

gaan tellen hoeveel er ook echt ge-
nesteld hebben. In de Kloosterflats 

hebben we ook voorzieningen aangebracht 
voor vleermuizen. Alle muren zijn goed ge-
isoleerd behalve het stukje van de topgevel 
ter hoogte van de zolder. Daar is de spouw-
muur nog hol en via speciaal aangebrach-
te openingen kunnen de vleermuizen in de 
spouwmuur nestelen. Als ze een gaatje vin-
den kunnen ze zelfs op de zolders terecht 
kunnen want die zijn afgesloten en 
voor de bewoners niet toegankelijk.”
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In ‘Ons Huis’ wonen tien jonge volwassenen met een verstandelijke beperking. Hun ouders hebben zelf een stichting opgezet 
met als doel een kleinschalige woonvorm te creëren waar hun kinderen zelfstandig kunnen wonen, leven en gelukkig zijn. 
Stichting ‘Ons Huis is dus een ouderinitiatief en het eerste wat Eindhoven gerealiseerd is. De Stratummer belde aan in de 
Thomas a Kempislaan en praatte met bewoners en met ouders Hans van Schalkwijk en Helga Sanders.

Unieke woongemeenschap in Stratum:

Zeven jaar ‘Ons Huis’ 

Samen leven, samen wonen is het 
credo van Ons Huis en dat geldt ook 
voor de buurt waar het gevestigd is. 
Daarom willen de bewoners van Ons 
Huis’ zich graag inzetten voor de 
buurt. 

David: “Ik help de buren door het glas 
weg te brengen en het oud papier 
buiten te zetten.” 

Anneke (begeleidster): “We kunnen 
heel veel en we willen graag helpen 
in de buurt” 

Bent u buurtbewoner en kunt u af en 
toe een extra handje, aanspraak én 
gezelligheid gebruiken?  Neem dan 
gerust contact op met de begeleiders 
van Ons Huis via:
  wvzkempislaan51@prismanet.nl

De eerste stappen voor de vorming van stichting ‘Ons Huis’ werden gezet in 1999. 
Ouder Egbert Slot plaatste een oproep in de krant aan andere ouders van kinderen met 
een beperking. Zij wilden, met gebruik van de persoonsgebonden budgetregeling, 
meer voor hun kinderen kunnen doen. Hier reageerden aanvankelijk zes ouders op. 
Na een jaar waren het er al twaalf en na twee jaar hadden 45 ouders gereageerd. 
In  2002 werd vereniging De Sleutel gevormd. Deze vereniging is ook daadwerkelijk 
de sleutel geweest bij de realisatie van verschillende ouderinitiatieven. Sommige 
initiatieven zijn nog volop in ontwikkeling, anderen zijn al gerealiseerd. 

Ons Huis is in 2004 officieel als stichting begonnen. Zij ging op zoek naar een 
geschikte locatie en de beste samenstelling van de woongroep. Uiteindelijk konden, 
dank zij medewerking van woningcorporatie Woonbedrijf, in 2007 in een fijne buurt 
appartementen worden gebouwd met recht op huur- en zorgtoeslag. In 2008 was de 
bouw klaar en konden de appartementen betrokken worden. 

door Sabrina van Loon

v.l.n.r  Mellanie, David, Joost, Sabine, Linda en Margot

Helga: “Traditioneel is het zo 
dat de meeste kinderen met een 
verstandelijke beperking thuis 
wonen totdat ze volwassen zijn 
en dan naar een instelling gaan 
die de gehele zorg bepaalt en 
financieel beheert. Als ouder of 
wettelijk vertegenwoordiger moet 
je je dan neerleggen bij wat de 
instelling biedt. Bij stichting ‘Ons 
Huis’ kunnen wij de zorg geheel op 
onze kinderen aanpassen.”
Vanuit de vereniging 
De Sleutel (zie kader) 
is in 2004 de stichting 
Ons huis ontstaan. De 
ouders van de jongeren 
die in ‘Ons Huis’ wonen 
vormen het bestuur en 
hebben deze woonvorm 
opgebouwd om zo het 
beste voor hun kinderen 
te realiseren. Zij wilden 
meer vrijheid om de zorg 
en begeleiding passend 
voor hun kinderen te 
maken. Ze konden zelf 
kiezen bij welke instantie 
de zorg zou worden  
ingehuurd. Dat werd 
Prisma Zorg.  

Helga: “Mensen die  bij Ons Huis komen wer-
ken, hebben eerst een sollicitatiegesprek met 
de ouders En Prisma. Want we vinden het be-
langrijk om te weten met wie ons kind elke 
dag te maken heeft.” 

Hans: “Als ouders weten wij natuurlijk wat 
goed is voor onze kinderen maar we besef-
fen wel dat we de zorg over moeten laten 
aan professionals. We hebben geen directe 

invloed op de 
begeleiding, 
maar bepa-
len in over-
leg met Pris-
ma hoe zorg 
wordt ver-
leend. De 
lijntjes tussen 
bewoners, 
ouders en 

professionals zijn heel kort, waar-
door het makkelijk is om proble-
men te signaleren en veranderin-
gen door te voeren. Dit verbetert 
de kwaliteit van het leven van onze 
kinderen.”

Appartementen
De tien bewoners van Ons Huis koken met 
hulp van de begeleiding. Iedere bewoner 
heeft een volledig ingericht appartement, 
daarnaast zijn er gezamenlijke ruimtes, zo-
als de keuken, huiskamer en sportruimte. Alle 
bewoners zijn erg heel trots op hun appar-
tement die ze naar eigen smaak hebben in-
gericht.

Mellanie Wierenga is een van de tien 
bewoners: “In ons eigen appartement 
kunnen we bezoek ontvangen, bij elkaar 
‘uit eten’ gaan, iets voor onszelf doen en 
natuurlijk slapen.” Joost: “We hebben ook 
een weekprogramma. En op woensdag 
poetsen we hier gezamenlijk”. “Anders wordt 
het natuurlijk een rotzooitje en dat kan niet” 
vult Margo Spijkers aan. Ze hebben allemaal 
hun eigen werk en hun eigen hobby’s. Maar 
ook groepsactiviteiten zijn heel belangrijk, 
niet alleen poetsen, maar ook koken, 
samen eten. Natuurlijk hebben ze veel 
onderlinge contacten, bijvoorbeeld over de 
menukaarten. Ook knutselen ze elke week, 
sporten ze onder begeleiding en hebben 
ze muziekles. Linda Bevers “Het is heel 
leuk hier en we hebben hele fijne 
begeleiding, dat moet er ook in!” 
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• 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

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

De kringloopwinkel van Terre des 
Hommes is al een jaar gevestigd aan de 
Heezerweg op Boulevard Zuid.
De Stratummer ging er eens kijken en 
sprak met coördinator Gay Wylie en 
voorzitter Greetje Terpstra.

Greetje: „Terre des Hommes is een internati-
onale organisatie die zich wereldwijd inzet 
om kinderuitbuiting in ontwikkelingslanden 
tegen te gaan of te voorkomen. Er wordt al-
tijd samengewerkt met lokale projectpartners 
en we zijn actief in zeventien landen. Er zijn 
veertig van deze winkels in Nederland en bij 
ons werken veertig vrijwilligers. Wij verko-
pen goede tweedehands spullen, omdat we 
altijd letten op de kwaliteit van wat we ont-
vangen. Kleding moet bijvoorbeeld helemaal 
schoon zijn en er mag niets aan mankeren. 
Soms kunnen we nog een ontbrekend knoop-
je aanzetten, maar het liefst ontvangen we 
spullen waar niets aan mankeert.” 

Wat verkopen jullie hier zoal?
Gay: “Kleding, kinderkleding, schoenen, 
speelgoed, kleine meubels, boeken en cd’s. 
Mensen komen uit de wijde omgeving spul-
len brengen, want wij zijn in Eindhoven de 
enige vestiging. Soms kan het gebeuren dat 
we bijvoorbeeld te weinig aanbod hebben, 

bijvoorbeeld in kin-
derkleding, in zo’n 
geval kunnen we 
een beroep doen op 
andere winkels van 
Terre des Hommes 
als die zoiets over 
hebben.”

Hoe zijn jullie hier terecht gekomen?
Greetje: „We hebben goed rondgekeken 
want we zitten het liefst op een plek tussen 
verschillende soorten buurten. Buurten waar 
mensen wonen die spulletjes over hebben die 
ze willen komen brengen, maar ook buurten 
waar mensen wonen die goedkope kleding 
zoeken omdat hun portemonnee niet al te dik 
is. Wat dat betreft zitten wij hier echt ideaal, 
want we zijn ook nog eens erg zichtbaar op 
deze plek”

Dus jullie zouden hier wel willen blijven zitten 
na de vernieuwing van Boulevard Zuid?
Greetje: „Heel graag. Want we hebben ook 
een leuk contact met de andere winkeliers. 
Zo heeft de juwelier hiernaast ons al eens 
goed geholpen door een mooie klok hele-
maal na te kijken en verkoop klaar weer in 
onze winkel op te hangen. Maar we zullen 
niet in dit pand kunnen blijven omdat de huur 
straks voor ons te hoog wordt. We hopen wel 

in Stratum te kunnen blijven, de projectont-
wikkelaar denkt en zoekt met ons mee.”

Wat hebben jullie in dit eerste jaar bereikt?
Greetje: ”We hebben in het eerste half jaar 
al 25.000 euro kunnen doneren aan een 
project in India. Daarmee kregen kwetsbare 
kinderen die in steengroeven werken de mo-
gelijkheid naar school te gaan en toegang 
tot gezondheidszorg. Ook kunnen vrouwen 
daar gebruik maken van spaar– en krediet-
systemen om uit de armoede te komen. Ook 
naar het tweede project, in Cambodja, heb-
ben we inmiddels 25.000 euro kunnen over-
maken. Daardoor kunnen wezen en kinderen 
uit arme gezinnen, waaronder ook kinderen 
met HIV en AIDS, toegang tot onderwijs en 
gezondheidszorg krijgen.”

Terre des Hommes wil in Stratum blijven

Heezerweg 300 • E: winkel.eindhoven@tdh.nl • W: www.terredeshommes.nl • M: 06 37 43 25 56
Dinsdag – vrijdag van 10 – 17 uur. Zaterdag van 11 tot 16 uur. Maandag gesloten
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De derde en laatste fase van 
de wijkvernieuwing in de 
Bloemenbuurt-Zuid is volop in 
ontwikkeling. 
Zo is de kopersvereniging van 
blok Lelie al maanden aan de 
slag en zijn in mei de kopers 
van blok A aan de Leostraat 
gestart met de voorbereidende 
bijeenkomsten. 
Ook huurders kunnen zich 
binnenkort inschrijven om zelf 
hun woning te ontwikkelen.

Ook de kopers en huurders in blok 
A de gelegenheid hun eigen wo-
ningen te ontwikkelen via Collec-
tief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO). Het gaat om 35 grondge-
bonden koopwoningen, twintig huurappar-
tementen, vier huurpatiobungalows voor 
55-plus en twee bovenwoningen. De ap-
partementen en bovenwoningen zijn be-
doeld voor starters en mensen die klein en 
betaalbaar willen wonen.   

Light-variant
In tegenstelling tot de vorige twee fases 
liggen in de laatste fase een aantal zaken 
voor de toekomstige huurders en kopers al 
vast. De light-variant van CPO noemt Bert 
Kaiser van Woonstichting ’thuis dat. “Wij 
hebben van te voren de verkavelingsplan-
nen gemaakt en de architect en de bewo-
nersondersteuner gekozen. In de eerste 
twee fases van de wijkvernieuwing deden 
huurders dat allemaal zelf”, legt Kaiser uit. 
“Daar ging veel tijd in zitten, nu gaan er 
zeker vier maanden van de ontwikkelings-
tijd af.” Wat wèl blijft, zijn de groepsvor-
mingsfase en het formuleren van gemeen-
schappelijke uitgangspunten; evenals de 
uitwerking van de indelingsvarianten van 
de woningplattegronden en de keuzes voor 
duurzaamheid. 

Gevelbeelden
Er valt nog genoeg zelf te ontwikkelen, 
denkt bewonersadviseur Jan Walrecht 
van Bieb (Bouwen In Eigen Beheer). “De 
plattegronden volgen de gevelbeelden, 
wel of geen erker behoort nog steeds tot 
de keuzes.” 

Kaiser: “De meerwaarde die CPO voor 
de Bloemenbuurt-Zuid heeft opgeleverd, is 
dat mensen enorm betrokken zijn bij hun 
buren en de buurt. De mensen die aan 

CPO hebben meegedaan, hebben ook de 
vorm van ‘eigenaarschap van  huurders’, 
waarnaar we in de participatiemaatschappij 
streven. Helemaal anoniem wonen is in de 
Bloemenbuurt-Zuid niet wenselijk.”

Kandidaten
De kopers zijn al aan de gang, ook huurders 
kunnen zich binnenkort inschrijven. 

“De uitdaging is mensen te werven die 
een bepaalde drive en ambitie hebben 
om samen aan de slag te gaan en bereid 
zijn er energie en tijd in te steken”, zegt 
Walrecht. “Het hele proces van start tot 
oplevering gaat ongeveer anderhalf jaar 
duren. Kandidaten moeten zich daarvan 
bewust zijn. 

Alleen mensen met een inkomen onder de 
34.000 euro kunnen zich inschrijven voor 
de huurwoningen. Blok K, het laatste blok 
van de wijkvernieuwing gaat niet in CPO 
ontwikkeld worden.”

Ontwikkel zelf huur- of koopwoning 
met light-variant van CPO

Laatste loodjes voor Bloemenbuurt-Zuid

‘De meerwaarde van CPO in de Bloemenbuurt-
Zuid is dat mensen enorm betrokken zijn bij 

hun buren en de buurt’

Wilt u uw koopwoning ontwikkelen in de Bloemenbuurt-Zuid, meld u dan aan via 

www.zelfaandeknoppen.nl
Heeft u interesse in een huurwoning, houd dan het actueel woningaanbod 

op de site  www.mijn-thuis.nl  in de gaten

Woonstichting ‘thuis
Boschdijk 7-13

5612 HA EindhovenW: www.mijn-thuis.nl T:  040 24 99 999

Foto: Ronald Otter
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Ontwikkel zelf huur- of koopwoning 
met light-variant van CPO

Laatste loodjes voor Bloemenbuurt-Zuid
Bewuster met energie omgaan? 
En tegelijkertijd besparen op 
energiekosten en geld overhouden? 
In het najaar start bewoonster 
Elise-Marie Vossenberg in de 
Bloemenbuurt-Zuid daarover een 
aantal gratis bijeenkomsten.

Hoe kom je zo groen? 
“Ik was er uit mezelf al mee bezig toen ik 
op een braderie een aankondiging zag 
voor een workshop ‘Bewust omgaan 
met energie’. Ik heb me opgegeven 
en werd er zo door gegrepen dat ik 
het ook aan anderen door wil geven. 
Daarom ga ik een cursus volgen bij 
de Brabantse Milieufederatie om 
klimaatcoach te worden. In het najaar 
kan ik dan zelf een workshop geven in de 
Bloemenbuurt. Dit alles in samenwerking 
met Woonstichting ‘thuis.” 

Wat heb je al geleerd?
“Eigenlijk gaat het om kleine dingen zoals 
zuinige lampen aanschaffen en handige 
stekkers om de standbyknopjes van televisie 
of computer uit te doen. Of de verwarming 
een uur voor het slapengaan omlaag doen. 
Het is zonde om energie weg te laten lopen, 
je gooit je geld toch ook niet zomaar weg? 
Voor mij is het een soort sport geworden. 
Zo hoorde ik pas van iemand die bij het 
koken van aardappels en rijst het gas uitzet 
als het water gekookt heeft en ze dan in 
tien minuten gaar laat stomen. Zelf kwam ik 

er pas geleden achter dat wij een hoog en 
laag energietarief hebben. ‘s Avonds na een 
bepaalde tijd is het goedkoper. Sowieso is 
het belangrijk je bewust te worden dat het 
niet gewoon is dat er schoon water uit de 
kraan komt en het lichtje brandt als je een 
schakelaar omzet. En natuurlijk voor de 
toekomst van je kinderen en kleinkinderen, 
onze energie is niet onuitputtelijk.” 

Is er interesse uit de buurt?
“Ja. Er zijn al ruim twintig bewoners 
die zich bij mij hebben opgegeven. 

Hoe ik die bijeenkomsten ga invullen? Op 
verschillende avonden ga ik verschillende 
thema’s belichten. Welke verlichting kun je 
bijvoorbeeld het beste gebruiken? 

Om bewust te worden van je energiegebruik, 
loont het om de meterstanden bij te houden 
of elkaars rekeningen te vergelijken. In 
oude tochtige huizen loont het al om 
gordijnen op te hangen. En je kunt zelf veel 
doen door iets heel simpels als folie tussen 
de buitenmuur en de verwarming aan te 
brengen. Tegenwoordig heb je hele dunne 

folie die je met magneten kunt bevestigen. 
Het hoeft niet duur te zijn en alle kleine 
beetjes helpen.” 

Heeft u interesse om in een 
gezellige, ontspannen sfeer 

meer energiebewust te 
worden? 

Mail naar: 

e.vossenberg@chello.nl

‘Energiezuinig leven is een sport’

Klimaatcoach Elise-Marie 
Vossenberg:

‘Zonde om energie 
zomaar weg te laten 

lopen’

Woonstichting ‘thuis
Boschdijk 7-13

5612 HA EindhovenW: www.mijn-thuis.nl T:  040 24 99 999

Foto: Jos Lammers
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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

Geldropseweg 153
5611 SG Eindhoven
T:   040 2826119
M:  06 47470300
E: kringloopwinkeljeng@hotmail.com

Staat er iets in de weg? 
Bel gerust, wij komen 
het gratis ophalen. 

Heezerweg 307 • 5643 KE Eindhoven 
T:  040-2125333    

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

Specialisaties:
 Manuele Therapie, Psychosomatiek, Geriatrie, NAH, Parkinson, COPD, 

Doorbraak Depressie, Looptherapie bij etalagebenen, Hartrevalidatie, 

Medische fitness en Pilates.

Wij doen ook complete 
verhuizingen.

Bespaar bezorgkosten door handzame
party-huurartikelen zelf in Stratum

op te halen!
Kijk op: WWW.PLAZAEVENTS.NL

Bel: 8440771 of 06 46076439
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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

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

do. 8.30 - 17.00 uur 

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

W: www.dierenkliniekstratum.nl

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

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.



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 op Twitter

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

Telefoon:  14 040
Email: gemeente@eindhoven.nl

Openingstijden inwonersplein:
Zonder afspraak: ma– t/m vrijdag 
9.00 tot 13.00 uur. Op afspraak 13.00 tot 
16.30 uur. Ma– en vrijdagavond tot 19.00 
uur. Afspraak via de website www.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)

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 de Zuidwester
(Voorheen Petazzie)

Cyclamenstraat 1, Eindhoven
• Lunet zorg
• Begeleid Wonen (GGZe) 

Huiskamer open: 
Ma-Vr 9:30–15:30 u.
M: 06-12087055
W: www.bijpetazzie.nl  

Zuidzorg

Wijkverpleegkundigen 
spreekuur:

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

Onderhoudsklachten 
woningcorporaties:

Woonbedrijf Klantenservice 
W: www.woonbedrijf.com 
T: 243 43 43 

‘Thuis  onderhoudservice
W: www.mijn-thuis.nl
T: 24 99 999

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

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

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


