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Van de redactie
In dit eerste nummer van De 
Stratummer van dit jaar vindt 
u een speciale uitneembare 
onderwijsbijlage. Uiteraard ook 
weer aandacht voor Stratums talent 
en op pagina zes en zeven voor 
het creatieve talent dat sinds kort 
in de voormalige basisschool de 
Zevensprong gehuisvest is. 
Veel leesplezier.

Schoolkeuze
In Stratum hebben ouders voor hun kleuter 
de keuze uit zeven basisscholen. Allemaal 
bieden ze met grote inzet van hun team 
het beste voor hun kind. Allemaal ook 
werken ze goed samen met professionele 
kinderopvangorganisaties.

Toch is het de moeite waard de scholen 
met elkaar te vergelijken. Dankzij de 
veelgeroemde vrijheid van onderwijs in 
Nederland is elke school in staat een 
eigen en ander accent te bieden. 

In het midden van dit magazine vindt u een dubbele pagina met 
een overzicht van de zeven scholen. Is uw kind dit jaar nog niet 
oud genoeg?  Dan kunt u deze bijlage eenvoudig uit dit blad 
halen en voor volgend jaar bewaren. 

– advertorial –

 Eindhovenseweg 61a • 5582 HP Aalst-Waalre • T: 040–7370307 • W: www.amelie-waalre.nl • www.facebook.com/ameliewaalre-
Openingstijden:  Dinsdag – vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.  •  Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Op 20 september 2014 heropende 
cadeau– en woonwinkel Amélie haar 
deuren aan de Eindhovenseweg 
in Aalst-Waalre, het pand waarin 
voorheen schoenwinkel Shoebiedoe 
was gevestigd.

Amélie is een gezellige, stijlvolle winkel met 
‘dingen die je niet overal ziet’. Het nieuwe 
pand, dat drie keer zo groot is als het vorige 
en op een schitterende zichtlocatie ligt, biedt 
de mogelijkheid om aan de vraag naar een 
bredere collectie te voldoen. 
Eigenaar Sabine Melis: “Ik heb gemerkt dat 
er vraag is naar mooie, bruikbare producten 
met een goede prijskwaliteitsverhouding. 
De klant is kritisch en dat mag ook”. 
Bij Amélie is er keuze voor elke 
portemonnee en elke leeftijd. Je 
kunt er heerlijk rondneuzen en 
inspiratie opdoen.

De winkel biedt een overzich-
telijk aanbod van trendy woon-
accessoires zoals kussens en 
plaids, fotolijstjes, vazen, kan-
delaars en kleinmeubelen. Er 
is een groot assortiment keu-
kentextiel zoals schorten, 

pannenlappen en ovenwanten. 
Je bent hier ook op de goede plek 
voor kraamcadeautjes, zoals de mag-
netronknuffels als veilig alternatief 
voor een kruik. De winkel geurt heer-
lijk naar kaarsen van Yankee Candle: 
hét merk onder de geurkaarsen. Dan 
zijn er de zeep, crèmes en geurtjes 
van L’Erbolario.
Deze huidvriendelijke, prachtig verpakte 
Italiaanse verzorgingslijn is er voor 
dames, heren en kinderen. Voor mannen 
die nat scheren is er een ruime keuze uit 
scheerartikelen van het exclusieve merk 
Edwin Jagger. 
Bij Amelie vind je verreweg de grootste 
collectie Bunzlau Castle in de omtrek: 
authentiek Pools aardewerk van 

hoge kwaliteit en 
handgedecoreerd in 
meer dan 50 decors 
om te ‘mixen en te 
matchen’. 

Dan zijn er de pure, 
(h) eerlijke basilicumolie 
en het zeezout van ster-
restaurant Wollerich. Je 
kunt er stijlvolle pakket-

jes van maken en het is een origineel 
alternatief voor een bloemetje of een fl es-
je wijn. Dit geldt ook voor de grote col-
lectie papieren servetten met bijpassende 
kaarsen. 

Het leukste aan het hebben van een winkel 
vindt Sabine het persoonlijk contact met de 
klanten. “Het is zó leuk om met de mensen 
mee te denken. Ze moeten tevreden en 

met een goed gevoel de 
winkel uitgaan, met of 
zonder aankoop!”

Amélie: winkel vol inspiratie
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Bij bedrijfsfeestjes trok Leo altijd meteen de 
aandacht met typetjes en acts. Best bijzon-
der voor iemand die van nature eigenlijk 
verlegen is. Maar typetjes spelen is zijn 
manier van leven en overleven want toen 
Leo tweeënhalf  jaar oud was raakte zijn 
moeder in een depressie die meer dan vijf 
jaar duurde.  In die tijd deed hij er alles 
aan om haar emotionele aandacht te krij-
gen. 
“Af en toe een glimlach op haar gezicht 
was voor mij heel bijzonder,” zegt Leo, “als 
ik eerlijk ben, is toen mijn eerste typetje 
ontstaan. Nu, heel wat jaren later, is het 
mijn beroep en is mijn belangrijkste rol nog 
steeds mensen te laten lachen 
en vermaken.” 

Meer dan twaalf acts schudt 
Leo uit zijn mouw en op ver-
zoek eventueel nog tien stuks 
extra. Als professionele hoog-
tepunten noemt hij drie KPN-
commercial’s in 2008 en 
2009, waarin hij landelijk be-
kend werd als ‘manager van 
Fons de volkszanger’ met de 
kreet ‘Hij mag een maand 
lang nie prate nie, nie zinge 
nie’. Na die commercials be-
sloot Leo fulltime als artiest te 
blijven werken.  

“Andere  hoogtepunten in 
mijn carrière zijn de rollen als 

Luie Lakei in ‘Het land van Ooit’ en die 
van Tambour-maître Meneer Verstappen 
in de ‘Enige Echte Efteling Fanfare’.” 

“Mijn grootste 
handelsmerk en 
allerleukste rol is 
Leipe Leo. Ik ben 

gelukkig met wat ik 
doe en geniet daar 
elke keer opnieuw 
van. Dat is mijn 
kracht en mijn ge-
heim. Ik speel mijn 
rollen steeds alsof 
het de allereerste 

keer is en zo beleef 
ik het ook. De rol die 
ik ooit nog wil spelen 

maar waar ik nog op broeden moet is een 
act als vrouw.” 
Benieuwd of er al een ‘Leontien’ uitgekomen 
is en waar je Leo verder allemaal voor kunt 
boeken? Kijk dan op: 

www.leipeleo.nl.

Dit is Leo Thijssen alias Leipe Leo, Dronken Ober,  Butler James, Mimespeler, Nar, 
Don Luigi Dominante. Geboren entertainer, animator en Stratummer. 40 jaar 
geleden kwam hij vanuit Bergen op Zoom naar Eindhoven om reclame-ontwerper 
te worden. Na zijn opleiding heeft hij rustig gekeken of hij dat ook echt wilde 
gaan doen, had hij verschillende baantjes en was onder andere tekenaar bij 
Philips. 

Leo als Politieagent Sjef van 
Puffelen, hier tijdens koningsdag 
2014. 
Helaas waren er al snel ook echte 
agenten ter plaatse. Niet om hun 
‘collega’ te hulp te schieten, maar 
om hem in de boeien te slaan en 
met loeiende sirenes af te voeren. 

‘Misbruik van het beschermde politie-uniform en overtreding van de wapenwet’ aldus de 
aanklacht. ‘Een ernstig gebrek aan humor‘ volgens  Leo, die urenlang in ondergoed in 
een politiecel moest doorbrengen. Maar Leo zal het uniform zodanig aanpassen dat het 
voortaan voor iedereen duidelijk is dat Sjef geen echte agent is. 

door Sabrina van Loon

Leipe Leo Talent in Stratum 
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Bijeenkomst op 19 mei in Musis Sacrum
Woonvisie voor Stratum

Werkgroep Tivolicampus
Een vijftal Stratummers heeft zich naar 
aanleiding van de oproep in de vorige 
Stratummer bij het BPS gemeld, omdat ze 
willen nadenken over de toekomst van het 
gebied rondom het Tivoliterrein.
 
Dit omdat diverse panden leegstaan of leeg-
komen en het terrein rondom de toren van 
de Tivolikerk alweer enige tijd braak ligt. 
Inmiddels zijn enkele panden tijdelijk ver-
huurd zoals voormalige kinderopvang aan 
de Tivolilaan, en het pand van de voorma-
lige basisschool Zevensprong en is het oude 
postkantoor gekraakt. Op het braakliggende 
terrein zouden aanvankelijk woningcorpo-
ratie Trudo en projectontwikkelaar DNC 
daar in samenwerking met de gemeente een 
basisschool, een bibliotheekfiliaal, kinderop-
vang, een gymzaal en een buurtontmoetings-
centrum bouwen. Compleet met een parkeer-
kelder en 110 appartementen. 
Tijden en inzichten veranderden, de gemeen-
te sloot de wijkfilialen van de bibliotheek en 
basisschool De Zevensprong kwam onder de 

opheffingsnorm en moest sluiten. Daarmee 
verviel de basis onder het project en het leuke 
idee om de oude kerktoren in de nieuwbouw 
te integreren op te nemen zal waarschijnlijk 
niet meer gerealiseerd kunnen worden. Dat 
gaat de leden van deze werkgroep aan het 
hart.  
Een van de mensen die deelneemt is een be-
woner van een koopwoning in de Kruiden-
buurt. “Wij kochten hier een huis omdat het 
er toen op papier zo prachtig uitzag. De aan-
pak van de vernieuwing van de Kruidenbuurt 
sprak ons aan, maar een zeer belangrijke 
overweging voor ons was ook de ontwikke-
ling van het Tivoli terrein met de openbare en 
bijzondere voorzieningen die daar gepland 
waren. Nu moeten wij helaas vaststellen dat 
de Kruidenbuurt niet is afgebouwd en dat we 
niet weten wat er op het Tivoliterrein gaat ge-
beuren”
De werkgroep bestaat uit een ondernemer 
die ervaring heeft met de vernieuwing van 
het nabijgelegen winkelcentrum Boulevard 
Zuid, een oud-politicus, twee stedenbouwkun-
digen en een lid van het Bewonersplatform. 

Er is door de ge-
meente een inven-
tarisatie gemaakt 
van de vastgoed– en grondeigenaren en op 
basis daarvan wordt nu gekeken of er een 
visie geformuleerd kan worden waarbij het 
hele Tivoliterrein met de huidige en de toe-
komstige functies in samenhang kan worden 
doorontwikkeld. Belangrijk daarbij is natuur-
lijk ook de invulling van het nu braakliggende 
terrein, maar ook de invulling van het oude 
postkantoor en omgeving.

Ongetwijfeld komen marktpartijen met 
suggesties voor invulling. De werkgroep 
wil graag in gesprek met initiatiefnemers 
om ideeën met betrekking tot invulling te 
delen en ook met de buurt. Wanneer er een 
concreet voorstel komt, zal de werkgroep en 
het Bewonersplatform dit bespreken met de 
gemeente, de belanghebbenden, politiek en 
uiteraard met iedere Stratummer die er over 
mee wil denken. Dit om de samenhang 
met het totale gebied en de omgeving 
te waarborgen.
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De gemeente Eindhoven wil een Woonvisie 
ontwikkelen. Daarom zijn er gesprekken 
geweest met verschillende partijen in de 
stad. Het Bewonersplatform Stratum (BPS) 
was er bij. 

In vijf ‘thematafels’ is geprobeerd prioritei-
ten vast te stellen. De resultaten daarvan zijn 
verwoord in het Manifest Nieuwe Woonvisie 
Eindhoven waarin de gemeente drie thema’s 
omschrijft:

•  Meer doen om talenten te binden. 
•   Blijvende aandacht voor inwoners in een 

kwetsbare positie.
•  Een creatief, innovatief en dynamisch 

klimaat. 
Niemand zal het met die keuzes erg oneens 
zijn en dat bleek ook wel uit een gemeentelijk 
onderzoek via het Digipanel. Deze hoofdlijnen 
uit het Manifest zullen worden uitgewerkt in de 
definitieve Woonvisie. 

Het Bewonersplatform Stratum vraagt af of 
deze drie, toch wat abstract en algemeen 
geformuleerde thema’s, in een Woonvisie thuis 
horen.  Zulke algemene thema’s zouden net 
zo goed (of beter) onderdeel kunnen zijn van 
een brede algemene Stadsvisie. Een visie op 
langere termijn die rekening houdt met trends 
en ontwikkelingen die invloed hebben op het 
beleid van de Gemeente Eindhoven, zoals 
bijvoorbeeld Brainport en (kennis)industrie.
In de nieuwe Woonvisie zouden vooral ruim-
telijke consequenties van nieuw beleid in 

beeld moeten worden gebracht. Zoals de in 
zijn nieuwjaarstoespraak door de burgemees-
ter aangeduide noodzaak van een groei van 
Eindhoven tot wel 300.000 inwoners. Elke 
onderbouwing daarvan ontbreekt nog in het 
‘Manifest Nieuwe Woonvisie’. 
Bovendien maken wij ons zorgen dat de echte 
concrete keuzes zoals ‘wat bouwen we waar 
en voor wie’ straks op basis van ad hoc be-
leid tot stand zal komen omdat de Woonvi-
sie alleen algemene doelstellingen nastreeft 
en concrete en –wellicht ook pijnlijke– keuzes 
niet benoemt. Het zou goed zijn in de uitein-
delijke Woonvisie ook een concreet woonpro-

gramma (liefst per stadsdeel) 
op te nemen. Daarin kunnen duidelijke en 
op termijn te realiseren projecten worden om-
schreven. 
Dan weten bewoners in elk geval welke 
concrete keuzes we straks moeten maken. 
In Stratum denken we dan bijvoorbeeld 
aan de invulling van de Kanaalzone, het 
Campinaterrein of de 
bijna zeven hectare 
braakliggende 
grond bij de 
Korianderstraat 
en Heezerweg. 

Graag willen wij met geïnteresseerde Stratummers verder doordenken 
over de concrete invullingen van de nieuwe gemeentelijke woonvisie voor Stratum. Wij willen 
graag met de gemeente concrete afspraken maken. Bijvoorbeeld over woningsplitsing en 
kamerbewoning en de vraag waar bijzondere groepen zoals asielzoekers en buitenlandse 
werknemers wel of niet in Stratum kunnen worden gehuisvest. 

Daarom organiseren wij een openbare avond  op 19 mei as. 
in zaal Musis Sacrum, Leenderweg 67  Aanvang 19:30 uur

Programma:
•  Korte inleiding op de toekomst van de stad door Ronald Rijnen, strategisch 

adviseur gemeente.
•  Korte inleiding op de woonvisie door Menno Moen, trekker woonvisie gemeente
• Uitwerking van Stratumse vraagstukken.

Het manifest Woonvisie kunt u downloaden via:
www.platformstratum.nl/documenten
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Stichting Ruimte is een organisatie die artistieke en creatieve ondernemers werkruimte biedt in tijdelijk 
leegstaande gebouwen. In Stratum kreeg ze van de gemeente Eindhoven de beschikking over het 
gebouw van de vorig jaar opgeheven basisschool De Zevensprong. 

Voormalige school Zevensprong is nu een creatieve broedplaats 

Hanna Maakt is het merk van Hanna Ruiten. Stijlvolle en handgemaakte mode-
producten draagbaar en eenvoudig. Hanna maakt vooral sjaals. Warme winter-
exemplaren of luchtige sierlijke sjaals voor in de lente, zomer, of binnenshuis. Han-
na kwam na een studie humanistiek en culturele wetenschappen een jaar geleden 
naar Eindhoven en gaf toe aan haar behoefte om tast– en voelbare stijlproducten te 
maken. Die worden nu gemaakt en goed verkocht in en vanuit het voormalig kantoor van 
de schooldirecteur.  De sjaals zijn gemaakt van de meest uiteenlopende stoffen en er zit een draai 
in zodat je de verschillende vlakken ook altijd goed ziet. Voor 39 euro heb je je eigen unieke sjaal. 

Hanna: “Dit atelier is betaalbaar en hier in de Zevensprong is iedereen beginnend ondernemer. 
Je kunt elkaar helpen en elkaar iets gunnen, ik hoop hier nog jaren te kunnen ondernemen. Het is 

altijd mogelijk om langs te komen en de collectie te bekijken of stoffen uit te zoeken voor een sjaal op maat. Bel of mail even 
van tevoren.”

www.hannamaakt.nl

Laura Nieuwenhuis is 
autonoom beeldend kunstenaar 
en opgeleid in Den Bosch aan 

de kunstacademie. 
Waar ze ook mee bezig is, objecten maken 
of iets anders, het resultaat of eindproduct 
van haar werk wordt altijd uitgedrukt in 
fotografie. Objecten maken heeft ze onder 
meer geleerd op een eerdere opleiding 

tot goudsmid, maar de 
vrijheid van de autonome 
kunstenaar heeft haar toch 
in deze richting getrokken. 

Ze heeft bovendien ook haar lesbe-
voegdheden gehaald en geeft van-
uit het CKE (centrum voor de kun-
sten) basisschoollessen en doceert 
verder fotografie en audiovisuele 
technieken aan de MBO opleiding 
Sint Lucas.

“Ik huur deze ruimte om naast het lesgeven 
mijn eigen autonome werk te kunnen 
maken. Ik deel de ruimte met  Egi van 
Doren, kunstschilder en een collega op 
Sint Lucas.

Wat mij aan deze ruime bevalt is 
het licht, de ruimte en het mooie 
uitzicht. Dit gebouw voelt zoveel 
lichter dan het vorige gebouw 
waar ik ruimte huurde. Dat viel 
mij al op toen ik hier voor het 
eerst binnenkwam.”

www.lauranieuwenhuis.nl

Met opleidingen als de Design Academy, 
TU/e en Sint Lucas binnen de stadsgrenzen en 
tal van creatieve opleidingen in de nabijheid 
van Eindhoven, bestaat er een grote vraag 
naar goede en betaalbare ateliers voor 
kunstenaars en werkplekken voor creatieve 
ondernemers. van hen hebben nu in Stratum 
een uitstekende plek gevonden op de hoek 
van de Heezerweg en de Canisiuslaan in 
het sfeervolle schoolgebouw uit 1938. 
De Stratummer was nieuwsgierig en ging er 
eens kijken. Op deze pagina stellen zes van 
de creatieve ondernemers zich alvast aan u 
voor. 

Op 19 april mag iedereen zelf 
komen kijken tijdens de Open Dag.

Vivi Schreurs is opgeleid en werkzaam als professioneel fotografe en geeft als docent 
beeldende vormgeving les op scholen. In haar eigen atelier op De Zevensprong geeft 
ze op maandag, dinsdag en vrijdagmiddag les. Vivi: “Het begeleiden van leerlingen en 
studenten en mijn kennis delen met anderen; daar krijg ik energie van! Daarom zocht ik 
een grote ruimte waar ik het fotograferen kan combineren met het geven van cursussen 
en waar ik atelierklassen voor jong en oud kan beginnen. 

Het is geweldig om zoiets te starten met andere creatieve mensen in 
hetzelfde pand. Dan heb je kruisbestuiving en kun je zelfs meerdere 
creatieve cursussen in hetzelfde pand aanbieden. In samenwerking 
met basisscholen organiseer ik buitenschoolse activiteiten en dat 
hoop ik binnenkort ook in Stratum te gaan doen. En verder kan 
iedereen hier terecht voor bijvoorbeeld portret- en kinderfotografie of 
voor bruidsreportages en fotofeestjes.” 

www.vivischreurs.nl

Open Dag 19 April
Alle Stratummers kunnen 
op zondag 19 april een 
kijkje komen nemen in 
creatieve broedplaats 
De Zevensprong. 
Alle ateliers en 
werkplaatsen zijn die dag 
open en de huurders zijn 
aanwezig om u meer te 
vertellen over hun werk. 
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De creatieven zijn geholpen met het gebouw van De Zevensprong en de buurt is blij met hun komst. Op 
initiatief van het Bewonersplatform Stratum is er contact gelegd met de buurtvereniging. 
In samenwerking met Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt worden binnenkort creatieve cursussen voor 

buurtbewoners aangeboden. Uiteraard kunnen ook mensen uit de andere wijken daarbij aansluiten.

Voormalige school Zevensprong is nu een creatieve broedplaats 

Studio Synthese is een strategisch stedenbouwkundig ontwerp- en advies- en 
onderzoeksbureau. André Cools opereert vanuit een ruim en licht lokaal op de 
eerste verdieping. In hetzelfde lokaal zit Niek van de Klundert met het bureau 
Urban Culture, die overigens daarnaast actief is als muzikant en muziekprogrammeur. 
André en Niek: “Wij werken veel samen en staan voor integrale stadsontwikkeling. 
Wij werken in de breedste zin en op de snijvlakken van verschillende vakgebieden. 
Daardoor verbinden we plannen met andere maatschappelijke ontwikkelingen zodat 
er een meervoudig toegevoegde waarde ontstaat.”
Een voorbeeld van onze gezamenlijke aanpak is Proeftuin040, een overkoepeling van 

initiatieven om stadslandbouw te stimuleren, faciliteren en te verduurzamen. Stadslandbouw moet een integraal onderdeel van 
stadsontwikkeling worden en Proeftuin040 doet dat door mensen en initiatieven te verbinden en als intermediair op 
te treden op het gebied van kennis en netwerk.”

www.studiosynthese.nl               www.urbanculture.nu

Ellen Corazon ging na de middelbare 
school naar de Sportacademie in Den 
Haag terwijl ze tegelijkertijd aan een op-
leiding Theaterdans begon in Amsterdam. 
Met haar diploma sportacademie op zak 
kwam ze aanvankelijk niet in het reguliere 
onderwijs terecht maar begon ze les te ge-
ven aan eigen groepen in zelf gehuurde 
zaaltjes. Van gymnastiek voor peuters tot 
beweging voor 55 plussers. En van buik-
dans tot flamenco. 

Daarna volgde een periode 
van tien jaar in het reguliere 
onderwijs op een Jenaplan-
school. Uiteindelijk kwam ze 
terecht op… De Zevensprong 
waar ze  onder andere les gaf 
in de klassen voor hoogbe-
gaafde kinderen.

Sport en dans zijn nog steeds 
de pijlers van haar werk. 
Ellen geeft vanuit haar lokaal 
cursussen voor zowel kinderen 

als volwassenen. Haar aanbod is heel 
uiteenlopend, van yoga tot theatersport en 
van schrijven tot schilderen, binnen zowel 
als buiten. 

Ellen: “Het mooie van deze locatie is dat 
je hier heel snel buiten in de natuur kunt 
zijn. Dat biedt geweldige mogelijkheden.”

www.zinderend.jouwweb.nl

Jorien Mol is interieurarchitect en zit bij Vivi in hetzelfde lokaal 
maar gebruikt er wat minder ruimte omdat ze vooral veel –
digitaal– tekent en maquettes maakt. Ze volgde haar opleiding 
aan de kunstacademie.

Jorien; “Ik denk ik graag mee met de klant. Dit kan zijn doordat 
ik een avondje kom kletsen-en-schetsen waarna mensen hier zelf 
mee aan de slag gaan of dat ik het hele project uitwerk en be-
geleid. Ik los graag het interieurprobleem op en mijn doel is om 
mensen zich weer thuis te laten voelen in hun eigen huis. Of het 
nu een woning in het hoogsegment is of een rijtjes-
woning in een kindvriendelijke buurt, het inschakelen 
van een interieurarchitect moet voor iedereen toe-
gankelijk zijn.”
       

 www.jorienmol.nl

Open Dag 19 April
Bovendien worden er veel 
verschillende creatieve 
activiteiten en workshops 
georganiseerd. Voor jong 
en oud en allemaal gratis. 

Kinderen zijn dus welkom, 
zij zullen zich die dag zeker 
niet vervelen.
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Zuidzorg Stratum

St.Lidwinastraat 4 
Eindhoven
Iedere werkdag tussen 
14:00-15:00 uur

Plein 1

Waterroosstraat 1 
Eindhoven
Iedere dinsdag tussen 
9.30 – 10.30 uur

Gezondheids-
centrum Plus

Jan Smitzlaan 7 
Eindhoven
Iedere maandag 
tussen 14– 15 uur

Buurtinfowinkel 
Kruidenbuurt 

Kalmoesplein 70 
Eindhoven
Iedere donderdag 
tussen 9.30 – 10.30 uur

Steunpunt 55+ 

Jaguarstraat 2
Vanaf 2 april 2015 
iedere donderdag 
tussen 9.30 – 10.30 uur

De zorg verandert, en komt dichterbij! 
In 2015 investeert de overheid 40 miljoen euro 
in wijkgerichte zorg. Dit betekent dat ik, Vanja 
Adamczyk, wijkverpleegkundige Stratum, meer 
taken krijg. Ik krijg namelijk naast mijn werk 
om u te verzorgen en/of te verplegen ook een 
belangrijke rol in het gezond houden van de wijk 
als geheel. 
Door middel van voorlichting, signalering en 
samenwerking. Ook gaan mijn collega’s en ik zelf 
indiceren, wat inhoudt dat ik in overleg met cliënten 
en mantelzorgers bepaal wat er aan ondersteuning en 
zorg nodig is. Dit gebeurt dus niet meer ver weg, door 
een landelijke instantie, maar gewoon in de wijk. 

Samenkracht. Het klinkt misschien een beetje zweverig, 
maar eigenlijk is het heel eenvoudig: samen ervoor 
zorgen dat mensen veilig en vertrouwd in hun eigen 
huis kunnen blijven wonen, als ze dat willen. Samen wil 
zeggen: met familie, buren, vrijwilligers en professionals. De rol 
van de wijkverpleegkundige is om dit netwerk te begeleiden. 
Ik stimuleer mensen om dingen zelf te doen, voorzie hen van 
de juiste informatie over gezondheid en ziekte en over de 
mogelijkheden in de wijk. Zijn er gezellige ontmoetingsplekken 
of mogelijkheden om samen te sporten of te eten? Vraag het me, 
want ik ken de buurt als geen ander! 

Iets extra’s nodig?
De wijkverpleegkundige houdt dus een oogje in het zeil en 
begeleidt mantelzorgers. Hij of zij ziet of hoort het ook als er 
meer ondersteuning nodig is. Vragen die we krijgen, lopen sterk 
uiteen: ‘Mijn buurman lijkt wat verward.’ ‘Ik wil stoppen met 
roken.’ ‘De dagelijkse zorg voor mijn man wordt me teveel.’ ‘Ik 
begrijp niet wat de dokter heeft verteld.’ ‘Ik wil meer bewegen.’ 

De wijkverpleegkundige kijkt vervolgens samen met u wat er 
nodig is. Daarbij kunnen vrijwilligers en professionals worden 
ingezet, zoals de huisarts, verpleegkundige, verzorgende of de 

fysiotherapeut. Deze zorgverleners ken ik heel 
goed. Ik werk met hen samen onder andere 
in het sociale wijkteam van de gemeente. 
Ook heb ik contact met de apotheker, de 
wijkagent, de pastoor en vrijwilligers. 

Het fijne is dat u voor al deze mensen één aanspreekpunt 
heeft: de wijkverpleegkundige. Samen organiseren we ook 
themabijeenkomsten over onderwerpen die u ondersteunen om 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Indiceren is goed luisteren
Ik ben heel blij dat de wijkverpleegkundige nu zelf de indicatie 
mag doen. We staan dichtbij de mensen en kunnen samen heel 
goed inschatten wat nodig en wenselijk is. Daar nemen we 
de tijd voor. Het is namelijk niet makkelijk om uw persoonlijke 
problemen te bespreken. We luisteren naar iemands verhaal, 
zonder vooroordelen en bepalen dan samen wat nodig is. 

Kleine en grote vragen
Het is belangrijk dat u weet dat u met álle vragen over gezondheid 
en ziekte bij ons terecht kunt, en dat zorg dus heel dichtbij is. 
Kleine en grote vragen over de gezondheid van uzelf, uw vader 
of moeder, uw kind, uw buurman; stel ze aan ons! 

Klop ook aan als u een vaag ‘niet-pluis’-gevoel heeft. Misschien 
is er behoefte aan een gesprek of praktische tips; soms is er meer 
nodig. Met dat kleine beetje extra aandacht en betrokkenheid 
kunnen we veel voor elkaar betekenen, en kunnen we wellicht 
ergere kwalen voorkomen. Samen houden we de wijk gezond!

Een gezonde wijk

De wijkverpleegkundige

Loop ook eens binnen tijdens een van onze spreekuren:

De wijkverpleegkundigen van Stratum: v.l.n.r. Vanja Adamczyk, Carmen Roest, 
Deanne Huigen en Gea Boerma.



Ruime keuze 
voor uw kind

De Regenboog 
Basisschool Regenboog aan het 
Mimosaplein valt op door het 
sprookjesachtig houten speeltoestel voor 
de school. 
Het speeltoestel is in elkaar gezet door ou-
ders van de school. Een sterke betrokken-

heid van ouders is een kenmerk 
van de Regenboog en past in de 
filosofie van een ‘Vrije School’. 
De basisschool vormt samen met 
de kinderopvang, peuterklassen 
en de buitenschoolse opvang 
Wonderboom, het Spilcentrum 
Mimosaplein. Ze bieden opvang 
en onderwijs voor kinderen van 
nul tot dertien jaar. De school en 

de opvang staan open voor alle geloofs-
richtingen en werken, zoals alle Vrije 
Scholen in Nederland, vanuit het 
antroposofische gedachtengoed. 
Vrije School betekent niet een 
soort ‘vrije opvoedkunde’ maar 
wil simpel zeggen: ‘vrij van 
overheidsbemoeienis’, dus vrij-
heid van onderwijs. 

Volgens directeur Emiel Link zit het groot-
ste verschil met regulier onderwijs in het ac-
cent dat de Vrije School legt op de ontwik-
kelingspsychologie van het kind. Men geeft 
aandacht aan de fysieke, emotionele, soci-
ale èn de intellectuele ontplooiing van het 

kind en dus niet alleen maar op 
het bijbrengen van ‘cognitieve 
vaardigheden’, het zo goed mogelijk ‘leren 
leren’. 

De Regenboog telt 467 kinderen op de ba-
sisschool en heeft 90 kindplaatsen binnen 
de kinderopvang. Vanaf april 2015 zullen 
zij dankzij de nieuwbouw allemaal op één 
locatie zijn ondergebracht.  Die kinderen 
komen vanuit heel Zuid Eindhoven. 
De meeste ouders kiezen voor de school 

vanwege de inhoud van het onderwijs, 
de sfeer en onderwijskundige aan-

pak  en niet zozeer vanwege de 
antroposofische levenshouding. 
Ouders voelen zich meestal sterk 
betrokken bij de school en leve-

ren op allerlei manieren zelf 
een bijdrage 

om sfeer en be-
leving op school te 
bevorderen. Het is er 
bijvoorbeeld normaal 
dat ouders eens in de 
zes weken helpen met het schoonhouden 
van de klaslokalen. Daardoor leren ouders 

elkaar én het lokaal van hun ei-
gen kinderen kennen. Leerlin-
gen van de Regenboog komen 
volgens directeur Emiel Link vrij-
wel altijd uitstekend terecht. Als 

een van de eerste Vrije 
Scholen in Nederland 
werkte de Regenboog 
met een leerlingvolg-
systeem. Er wordt stevig 
ingezet op leesvaardig-

heid, rekenvaardigheid en 
spellingsvaardigheid. Aanslui-
ting op het voortgezet onder-
wijs van welke school en van 
welk type dan ook gaat altijd 
probleemloos. Link:  “Hoog-
uit zijn onze leerlingen wel 
wat zelfbewuster of eigenwijzer zo je 
wilt..”
Apart vermeldenswaardig is de Groene 
BSO, buitenschoolse opvang in de natuur. 
Door de prima ligging in Stratum is het mo-
gelijk om op loopafstand van het schoolge-
bouw de natuur in te trekken. Een vorm van 
natuureducatie waarbij de Buitenschoolse 
Opvang zelfs haar eigen stukje natuurge-
bied in Gijzenrooij beheert.

Sfeerproeven? iedereen is welkom 
tijdens de inloopmiddag op 3 juni 
en/of de lentemarkt op 7 juni.

www.vbs-deregenboog
Mimosaplein 1 

5643 CJ Eindhoven 040-2110648

Basisschoolbijlage 

In Stratum zijn zeven basisscholen 
en/of spilcentra die allemaal het 
beste bieden voor uw kind. 
Zo werken ze allemaal naadloos 
samen met een professionele 
voorschoolse opvangorganisatie.

Maar dankzij de veelgeroemde vrijheid van 
onderwijs in Nederland is elke schoool in 
staat een eigen accent in het onderwijs  te 
leggen.  Op de volgende pagina’s vindt u 
een overzicht van alle Stratumse scholen. Het 
is de moeite waard ze eens met elkaar te 
vergelijken. Is uw kind er dit jaar nog niet aan 
toe? Dan kunt u de bijlage eenvoudig uit dit 
blad halen en voor volgend jaar bewaren. 



De Talisman 
Waarom De Talisman?   Deze vraag 
stelde directeur Henk Hinsenveld aan 
de moeder die midden op het plein op 
haar drie kinderen wachtte. 

 “De sfeer op school, ik kan altijd bij een 
leerkracht terecht en er wordt goed onder-
wijs gegeven”, antwoordde de moeder.  “Ik 
zou zelf zo weer naar school willen!“  

Die reactie, waar de school  trots op is, komt 
overeen met wat veel ouders aangeven in 
de ouderenquête. Zo bouwt De Talisman al 
vele jaren aan een sfeervolle 
basisschool met kwalitatief 
goed onderwijs. 

De school telt momenteel 
548 leerlingen in 22 groepen. Naast de 
basisschool zitten er in het spilcentrum twee 

daggroepen kinderopvang en een peuter-
speelzaalgroep van Korein. Verder zijn er 
vier ruimtes voor buitenschoolse opvang. 

De Talisman is een echte 
gemengde school, geen 
zwarte school en ook niet 
echt een witte school. Veel kinderen komen 
uit de omgeving van het Gerardusplein, de 
Bloemenbuurt, omgeving Poelhekkelaan en 
de wijken De Roosten en Schuttersbosch. 

In wat minde-
re mate komen 
ze uit de Krui-
denbuurt en 
de Bloemen-

buurt. De school verkeert de laatste jaren 
in een stabiele situatie, waardoor er veel 

gebouwd kon worden aan gedif-
ferentieerd en passend onderwijs. 
Zo is de leerlingenzorg van een 
hoog niveau en worden dyslecti-
sche kinderen vakkundig bege-
leid met specifieke programma’s. 

Een leerkracht meerbegaafdheid 
begeleidt kinderen die meer aan kunnen en 
lees- , reken-  en gedragsspecialisten on-
dersteunen de leerkrachten met kinderen 
die extra zorg nodig hebben. Door het in-
voeren van tablets voor elk kind in de groe-

pen 4, 5 en 6 (groepen 7 en 8 komen vol-
gend schooljaar aan bod) kunnen kinderen 
nog beter op eigen niveau zich ontplooien. 
Door met name het gebruik van tablets ko-
men de kinderen in contact met vaardighe-

den die ze nodig hebben in 
onze snel veranderende 21e 
eeuw.

De Talisman is een 
interconfessionele school 
van de SKPO (Stichting 

Protestants en Katholiek Onderwijs 
te Eindhoven).  De school is erg 
maatschappelijk georiënteerd en dat uit 
zich in thema’s die in onze maatschappij 
leven en een vertaling krijgen op school. 
Burgerschap, cultuureducatie, sociale 
integratie, creativiteit  
zijn hier voorbeelden 
van. Ouders en het team 
vinden dit belangrijk en 
helpen enthousiast mee 
om samen bijvoorbeeld 
een prikactie op te zetten 
voor een schoner milieu, 
een cultuurweek mee te 
organiseren, een goed doel op poten te 
zetten en mee te helpen op de creatieve 
middagen of het open podium.

www.bsdetalisman.nl

Seringenstraat 9   
5644 PK Eindhoven 040-2112316

Beppino Sarto 
Wat vindt u belangrijk als u voor uw 
kind(eren) een basisschool zoekt ?  Dat 
de school een kinderopvang heeft en op 
loopafstand ligt ?  Of dat het onderwijs 
goed is?  SPIL-centrum Burghplan biedt 
allebei!

SPIL-centrum Burghplan wordt gevormd door 
basisschool Beppino Sarto en Korein Kinder-
plein. Samen bieden ze kinderen van nul tot 
dertien jaar alle kansen om zich te ontwik-
kelen, in een prettige en veilige omgeving. 
Een zogenaamde ‘sluitende aanpak’. Kinde-
ren voelen zich lekker op SPIL-centrum Burgh-
plan en de ouders zijn bijzonder tevreden. 
Dat vertaalt zich in het aantal leerlingen. De 
verwachting was dat de school zou krimpen, 
maar het aantal leerlingen is de afgelopen 
jaren juist gegroeid. 
Ouders kiezen bewust voor SPIL-centrum 
Burghplan, vanwege het mooie gebouw, de 
rust en de sfeer maar zeker ook de goede 
leerresultaten. De cito-scores van basisschool 
Beppino Sarto liggen bijvoorbeeld nu al vijf 

jaar op rij boven het landelijk gemiddelde.

Soepele overgang 
Met Korein heeft het SPIL-centrum een goede 
partij in huis voor dagopvang, naschoolse 
opvang en peuterwerk. Korein werkt in de 
peutergroepen met een methode die basis-
school Beppino Sarto in groep 1 en 2 ge-
bruikt. Daardoor verloopt de overgang van 
de peuteropvang naar de basisschool heel 
soepel. De pedagogisch medewerkers van 
Korein overleggen ook met de leerkrachten 
van de basisschool, zodat de laatsten al op 
de hoogte zijn van wat kinderen kennen en 

kunnen als ze instromen in groep 1. Korein 
houdt op 11 april OPEN DAG van 10-12 uur. 

Continu rooster 
Basisschool Beppino Sarto werkt met een zo-
genaamd continurooster. Iedere dag hebben 
de leerlingen les van half negen tot kwart 
over twee, dus ook op woensdag en vrijdag. 
Volgens directeur Henk Francken is een con-

tinurooster ideaal voor huishoudens waarbij 
beide partners werken. Bovendien heeft de 
school het overblijven in eigen beheer; team-
leden houden toezicht tijdens de middagpau-
ze. Dat zorgt voor rust. Een ander pluspunt 
is de eigen bibliotheek, met een uitgebrei-
de collectie met leuke en leerzame boeken. 
Daardoor krijgen kinderen lol in het lezen. 
Verder profileert de school zich met technie-
konderwijs. Logisch, want de technieksector 
in de regio Eindhoven schreeuwt om talent.

Actieve ouders
Dat Beppino Sarto een goede afspiegeling is 
van de buurt, is mede te danken aan ouders: 
de bijzonder actieve medezeggenschaps-
raad, een ouderinitiatief dat al acht jaar de 
school promoot en een evenementengroep 
die filmavonden en rollerdisco organiseert. 
Maar misschien nog wel de beste reclame 
kwam eind vorig jaar van de Onderwijsin-
spectie. De inspecteur strooit zelden met 
complimentjes, maar was heel positief over 
ons onderwijs. De ouders zijn enthousiast. 
Het is dus helemaal niet zo raar dat SPIL-cen-
trum Burghplan gestaag groeit.

www.beppinosarto.nl

St. Petrus Canisiuslaan 47 
5645 GC  Eindhoven 040-2131530



De Floralaan 
Saltoschool Floralaan werd midden in de 
oorlog, in 1942, als ‘Nutsschool’ opgericht 
omdat toen de behoefte aan neutraal 
onderwijs in Eindhoven groeide. 

En 63 jaar later, werd in 2005 op dezelfde 
plaats een geheel nieuw gebouw geopend. 
Daar vinden nu 24 schoolklassen onderdak. 
De school valt onder de bestuurlijke 
paraplu van Salto, de Stichting ALgemeen 
Toegankelijk Onderwijs. En samen met Korein, 

veranrtwoordelijk voor 
het kinderdagverblijf, een 
peuterspeelzaal en een 
buitenschoolse opvang 
vormen ze Spilcentrum 
Floralaan. 

Directeur Hans van 
Dael “Wij maken als school gebruik van 
de bevindingen van de Amerikaanse 

onderwijswetenschapper Robert Marzano. 
Die kwam tot de conclusie dat vooral 
de kwaliteit van de leerkrachten van 
doorslaggevende betekenis is. Daarom 
leggen wij het accent op de kwaliteit van 

de instructies die de leerkracht in de 
klas geeft. Wij vergroten daarmee 
de effectiviteit van het lesgeven en 
coachen daarom de teamleden 
op hun onderwijsvaardigheden. We zien 
daardoor een stijging van de resultaten bij 
de uitstroom in groep acht maar ook bij de 
tussenliggende resultaten die wij meten met 
het leerlingvolgsysteem. 

Onze school is een afspiegeling van ons 
voedingsgebied . Van een relatief witte 
school zijn wij nu geleidelijk aan een meer 
gemengde school geworden. Daar staan wij 
ook voor open, omdat wij leerlingen willen 
voorbereiden op de maatschappij waarin 
steeds meer mensen met een verschillende 
culturele achtergrond leven. 
Wij bieden neutraal onderwijs, wat 
betekent dat wij open staan voor alle 
levensbeschouwingen. En ook dat wij daar 
stil bij staan. Leerlingen van onze school doen 
communie en er wordt bij ons wordt natuurlijk 
ook Kerstmis en Sinterklaas gevierd. En net 
zo goed besteden we aandacht aan het 
Suikerfeest, zeker in groepen met leerlingen 
waarvan de ouders met de Ramadan mee 

doen.  Kinderen leren hier goed 

met elkaar samen te werken en dus ook 
hoe ze zichzelf moeten presenteren. 
Ook leren ze vaardigheid in het omgaan 
met computers, laptops of tablets. Die 

ontwikkelingen gaan heel 
snel. Dit schoolgebouw is 
negen jaar geleden nieuw 
opgeleverd met in alle 
klassen nog krijtborden. Nu 
hangen overal digiborden, 
ook bij de kleuters. Ons team 

wordt ook voortdurend bijgeschoold om die 
ontwikkelingen voor te blijven.”

Een bijzonderheid van de school is ‘onderwijs 
op maat’. Kinderen die hoger begaafd zijn 
en meer uitdaging nodig hebben krijgen dat 
ook aangeboden. Maar wel in de klas zelf, 
omdat men is afgestapt van het idee om die 
kinderen apart te zetten met een laptop of 
bij een leraar die een extra vak geeft. Juist 
meer hoogbegaafde 
kinderen kun je beter 
samen laten werken met 
kinderen van hun eigen 
groep zodat ze ook hun 
sociale vaardigheden 
optimaal kunnen 
ontwikkelen.

www.bs-floralaan.nl

Floralaan West 264
5644 BN Eindhoven 040-2112112

De Wilakkers 
De naam van basisschool De Wilakkers 
verwijst naar ‘wilde akkers’ waar 
armlastige Stratummers ooit hun 
schapen en geiten konden laten grazen.

In het gebouw was ooit de Sint Gertrudis-
meisjesschool gevestigd. Het heeft relatief 
grote lokalen en een hele mooie ruime hal. 
Er zijn veertien jaargroepen en het onder-
wijsteam telt 30 medewerkers. Leerlingen 
komen veelal uit het aangrenzende Witte 
Dorp maar ook wat verder weg, uit Gijzen-
rooi of de Schrijversbuurt.

Directeur Jan Bergmans: “Wij zijn een 
SKPO school en willen graag onze identi-
teit gestalte te geven. Dat houdt dit in dat 
wij kinderen leren omgaan met levensvra-
gen vanuit een christelijke overtuiging. We-
derzijds respect en naastenliefde zijn voor 
ons kernwaarden. We noemen ons wel ka-
tholiek maar niet rooms-katholiek want de 
vlag moet voor ons wel de lading dekken. 
Wij hanteren verder een specifieke onder-
wijsmethode om de sociaal-emotionele en 

levensbeschou-
welijke ontwik-
keling van onze 
kinderen te bevor-
deren. De Wilak-
kers kent een be-
hoorlijke groei 

en heeft inmiddels 350 leerlingen. Daarom 
wordt er gewerkt aan een uitbreiding van 
het schoolgebouw.  Daarmee zal een ex-
tra verdieping met twee nieuwe lokalen in 
gebruik genomen worden. Dat zal gerea-
liseerd worden uit de eigen exploitatie en 
in coproductie met de vlakbij gelegen kin-
deropvang van Korein aan de Sint Adria-
nusstraat waarmee wij samen Spilcentrum 
Tuindorp vormen. Door goede onderlinge 
afstemming zorgen we samen voor een 
doorgaande ontwikkelingslijn van de kin-
deren. Onze methodes en werkwijzen zijn 
op elkaar afgestemd en dit zorgt voor een 
goede start op de basisschool.   

Jan Bergmans: “De Wilakkers 
was ooit een uitgesproken wit-
te school, maar is intussen veel 
meer een afspiegeling van 
de samenleving geworden. 
En dat is goed want een be-

langrijke taak van een school 
is haar leerlingen voor te be-
reiden op de maatschappij 
zoals die in elkaar steekt.” In 
de onderwijskundige visie van 
De Wilakkers speelt het zo-
genaamde mediërend leren 
een grote rol. Daarbij zoekt 
de school contact met en aan-
sluiting bij de eigen mogelijkheden van het 
kind als basis voor zijn ontwikkeling. 

Bergmans: “Mediërend leren beoogt het 
denkproces bij het kind te laten. Het kind 
volgt niet de leerkracht, maar de leerkracht 
volgt juist het kind wat daardoor nieuwe 
stof beter begrijpt, meer zelfvertrouwen 
krijgt en uiteindelijk ook beter leert. Cultuur 
krijgt ook een flink accent binnen de Wilak-
kers, mede gestimuleerd door de ouders 
zelf waarvan een groot aantal een creatief 
beroep uitoefent. 
Zo komen leer-
lingen van de 
Wilakkers vanzelf 
in aanraking met 
het van Abbemu-
seum en speelde 
een paar jaar geleden het Brabants Orkest 
in de hal van de school, dankzij ouders die 
als musicus zelf in het orkest spelen.”

www.wilakkers.nl

Piuslaan 68
5614 CM Eindhoven  040-2111844



11 april OPEN DAG van 10-12 uur
Koreinkinderplein Sint Lidwinastraat!

De Klimboom 
Saltoschool De Klimboom is 
al bijna 60 jaar gevestigd 
in de Sint Norbertuslaan en 
profileert zich als een warme 
‘dorpsschool in de stad’. 

Directeur Rob van Buul: “Op onze school 
is er veel aandacht voor het pedagogisch 
klimaat. We vinden het belangrijk dat 
kinderen zich fijn voelen op school. Dat 
is voor ons de basis van waaruit zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. We proberen 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
behoefte van het individuele kind en gaan 
daarbij altijd uit van het positieve”. 

Naast het ‘gewone’ onderwijsaanbod 
besteedt De Klimboom veel aandacht aan 
de creatieve en expressieve ontwikkeling en 
aan techniek. Ook heeft de school al jaren 
het Brabants VerkeersVeiligheids Label, een 
label voor structurele verkeerseducatie. 
Behalve de kinderen zijn ook de ouders van 
harte welkom binnen De Klimboom. Vanuit 
de commissie ouderparticipatie worden 
ouders betrokken bij de school.
Een andere bijzonderheid op de Klimboom 
is dat kinderen er in alle 
groepen Engels leren. Dat 
gebeurt al vanaf groep één. De 
achterliggende gedachte is dat 

beheersing van het Engels 
steeds belangrijker wordt 
en ook dat kinderen het 
spelenderwijs leren als je 

er al op heel jonge leeftijd mee begint.

Ook De Klimboom is een echte buurtschool. 
Toen de omliggende buurt sterk vergrijsde 
dreigde opheffing, maar de nieuwe wijk 
Gijzenrooi zorgde vanaf het begin van 
de jaren negentig weer voor een nieuwe 
aanwas van kinderen. Dat leidde zelfs tot 
ruimtegebrek, zodat er uiteindelijk twee 
keer vier nieuwe lokalen aan het bestaande 
gebouw werden toegevoegd. De school 
is daarmee nog steeds niet ruim bemeten 
maar de combinatie van het schoolgebouw 
uit de jaren vijftig en de fraaie nieuwbouw 
zorgt wel voor een sfeervolle omgeving. 

Rob: Op dit moment is er nog steeds 
sprake van groei. Veel kinderen starten bij 
de dagopvang van Korein Lidwinastraat, 
waarmee we samen een spilcentrum 
vormen. Door goede onderlinge 

afstemming zorgen we samen voor 
een doorgaande ontwikkelingslijn 
voor de kinderen. De methodes en 
werkwijzen zijn helemaal op elkaar 

afgestemd 
en dit zorgt 
ervoor dat 
de kinderen een goede start kunnen maken 
op de basisschool. De Klimboom telt nu 
ruim 400 leerlingen. De meesten komen uit 
Gijzenrooi, Burgplan of Tuindorp en enkele 
leerlingen van wat verder weg, zoals uit 
Tongelre. Hoewel De Klimboom ooit de 
naam had een typisch witte school te zijn is 
daar, net als bij andere scholen in Stratum, 

steeds minder sprake 
van omdat de buurten 
uit het voedingsgebied 
steeds diverser 
worden. De school 
bestaat intussen al zo 
lang dat inmiddels ook 
kinderen van oud-leerlingen de klassen 
weer bevolken.

www.bs-klimboom.nl 
Sint Norbertuslaan 1

5643 PM Eindhoven 040-2112224

www.koreinkinderplein.nl/
sint-lidwinastraat-eindhoven 

De Hasselbraam
De Hasselbraam 
in de Rochusbuurt 
ligt dicht tegen 
het centrum en 

huist in een sfeervol oud gebouw dat 
dateert uit 1946. 

Tot 1990 was dat de katholieke school 
Sint Joris. Die dreigde te verdwijnen 
toen het leerlingenaantal te klein werd. 
Door flink actie te voeren wisten de ouders 
in die tijd te voorkomen dat de school uit 
de buurt zou verdwijnen en zo bleef de 
school voor de Rochusbuurt behouden 
als openbare school. Tegenwoordig valt 
de school onder het bestuur 
van de Stichting Algemeen 
Toegankelijk Onderwijs 
Eindhoven (salto). 

Kindercentrum De Droomwe-
reld maakt het Spilcentrum compleet door 
opvang van zo’n 70 kinderen in hetzelfde 
gebouw. Zij zijn gevestigd op de begane 

grond in een eigen vleu-
gel van het gebouw met 
twee groepen peuters 
van 16 kinderen. 
Met een ingrijpende re-

novatie en verbouwing 
zes jaar geleden, kwam 
er uitbreiding met extra 
lokalen en werd het oude 
gedeelte drastisch gere-

noveerd.

De school telt nu 270 leerlingen gevestigd 
in elf klaslokalen. De zolderverdieping is 
voor gezamenlijk gebruik ingericht met 
computers, TV, documentatie en boeken. 

De school is al lang 
bezig met ICT en ook 
het moderniseren van 
de leeromgeving. Zo 
beschikken alle klas-
sen over een digibord, 

worden in veel klassen tablets ingezet en 
beschikken alle leerkrachten over een Ipad. 
Voor de gymlessen kan de school terecht 
in de grote gemeentelijke gymzaal die ver-
bonden is met het schoolgebouw.

Omdat de school echt een afspiegeling wil 
zijn van de wijk wordt er bij de inschrijving 

voorrang gegeven 
aan kinderen die in 
een denkbeeldige 
cirkel rond de 
school wonen, 
afgebakend door 
Rondweg en het 
Eindhovensch 
Kanaal. En omdat de school gevestigd is 
in de relatief smalle Tuinstraat worden de 
ouders actief gestimuleerd kinderen zoveel 
mogelijk per fiets of te voet naar school 
te laten gaan.  Zo’n 85 procent van de 
kinderen komt dan ook op eigen fiets (of 
eventueel per bakfiets) naar school.

Creativiteit staat op De Hasselbraam hoog 
in het vaandel, ook al door het relatief hoge 
percentage ouders dat een creatief beroep 
uitoefent. Zo is er een extra leerlijn ‘crea-
tief en beeldend’, series lessen die aange-
boden worden vanuit verschillende culturele 
instellingen uit Eindhoven. 

Bijzonder is de samenwerking tussen senio-
rencentrum Wilgenhof en De Hasselbraam. 
Samen met de bewoners van Wilgenhof 
worden activiteiten georganiseerd zoals, 
schilderen, koken, kunst maken enz.

www.bs-hasselbraam.nl

Tuinstraat 6 5611 PL Eindhoven
040 - 2114494
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Digitolk opent in Stratum een tabletcafe

Wijkcentrum ‘t Akkertje •  Heezerweg 452 • Telefoon Digitolk: 040 - 2861 062 of 06-2360 7278
Informatie over de cursussen, kijk op: www.digitolk.nl • e-mail: admin@digitolk.nl

Wijkcentrum ‘t Akkertje •  Heezerweg 452 • Telefoon Digitolk: 040 - 2861 062 of 06-

– advertorial – 

Wijkcentrum ‘t Akkertje •  Heezerweg 452 • Telefoon Digitolk: 040 - 2861 062 of 06-2360 7278

Stichting Digitolk is een vrijwilligersorganisatie 
die mensen, en in het bijzonder wat oudere 
mensen, helpt met computercursussen, 
inloopmiddagen, een helpdesk en sinds kort 
een tablet café. 

De inloop in Stratum wordt op dinsdagmiddag 
en zaterdagochtend gehouden in haar eigen 
lokaal in wijkcentrum Het Akkertje. Digitolk heeft 
al zestien jaar ervaring met laagdrempelige 
computer– en internetcursussen. De cursussen 
worden overdag gegeven. De deelnemers krijgen 
daarbij een lesboek waarin alle stappen van de 
cursus worden weergegeven. 

Coördinator Peter Roosenboom: “Wij 
sluiten met onze cursussen ook aan bij de hobby’s 

van onze cursisten. Denk bijvoorbeeld aan het uitzoeken van je 
familiestamboom of het verwerken van foto’s, gemaakt met hun 
eigen digitale camera.”

Digitolk heeft een gratis helpdesk voor iedereen die een pro-
bleem heeft met de eigen computer, laptop, tablet of printer. Er-
varen technische vrijwilligers analyseren het defect en trachten 
het probleem te verhelpen.” 
De digitale wereld verandert snel. Digitolk heeft nu in Stratum 
met succes een ‘tablet café’ geopend. Hebt u al wat ervaring met 
het werken op een tablet, loop dan eens vrijblijvend binnen om 
ervaringen met elkaar te delen en dat onder het genot van een 
kop koffi e en een praatje. Er zijn altijd vrijwilligers van Digitolk 
aanwezig om u te helpen en uw 
vragen te beantwoorden. Als 
u geen ervaring heeft kunt u bij 
Digitok een tablet cursus volgen.

De inloop in Stratum wordt op dinsdagmiddag 
en zaterdagochtend gehouden in haar eigen 
lokaal in wijkcentrum Het Akkertje. Digitolk heeft 
al zestien jaar ervaring met laagdrempelige 
computer– en internetcursussen. De cursussen computer– en internetcursussen. De cursussen 
worden overdag gegeven. De deelnemers krijgen 
daarbij een lesboek waarin alle stappen van de 
cursus worden weergegeven. 

Coördinator Peter Roosenboom: 
sluiten met onze cursussen ook aan bij de hobby’s 

van onze cursisten. Denk bijvoorbeeld aan het uitzoeken van je 

computer– en internetcursussen. De cursussen 
worden overdag gegeven. De deelnemers krijgen 

Stichting Digitolk is een vrijwilligersorganisatie 
die mensen, en in het bijzonder wat oudere 
mensen, helpt met computercursussen, 
inloopmiddagen, een helpdesk en sinds kort 
een tablet café.
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Senioren in contact met nieuwe kunst

KunstRoute65
Buurtcultuurfonds 
Woonbedrijf

KunstRoute65 is onderdeel van het 
landelijke initiatief Lang Leve de Kunst. 
Dank zij een samenwerking van 
Woonbedrijf en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds werd het Buurtcultuurfonds 
Woonbedrijf ingesteld. 

Dit fonds maakt KunstRoute65 mogelijk 
in Eindhoven en dus ook in Stratum. 
KunstRoute65 nodigt senioren niet 
alleen uit om te ontdekken, maar vooral 
ook om zelf te bezig te zijn. Er wordt 
samengewerkt met culturele instellingen 
zoals MU, DDW en STRP, en met diverse 
welzijns– en wijkorganisaties.

3D-printen, visuals, co-creëren, 
interactieve installaties – niet alle 
senioren zijn op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van kunst, technologie, design en 
cultuur. KunstRout65 wijst de weg met 
een inspirerend en laagdrempelig 
programma in en vanuit de wijk. 

Vanaf maart is KunstRoute65 ook actief 
in Stratum, en met name in de wijk Tivoli. 
Het programma in Stratum is op 27 maart 
begonnen met een gratis Bustour. Tijdens 
deze gezellige en inspirerende dag 
bezochten de deelnemers twee vermaarde 
kunstinstellingen op Strijp-S. 

Met KunstRoute65 kunt u in mei en juni 

zelf aan de slag. Deze maanden vinden 
twee workshopreeksen plaats in Tivoli. 
Bent u benieuwd wat voor workshops dat 
zijn?  Kom dan op 1 mei naar De Jaguar 
(Jaguarstraat 2). Hier presenteren MU en 
STRP de workshops die zij zullen geven. En 
kunt u zelf ook alvast wat uitproberen. 

Workshop MU
Kunstruimte MU verzorgt een workshop 
Beeldhouwkunst en 3D-printen. Deelnemers 
leren stap voor stap denken als een beeld-
houwer, van een idee tot het maken van een 
ruimtelijk beeld.

Workshop STRP
In de workshop van STRP gaan deelnemers 
op onderzoek uit zonder beeldscherm. Ze 
passen digitale technieken toe zonder een 
computer aan te raken.

Babs Robles de Medina 
(76 jaar) volgde begin dit jaar de 
workshopreeks Beeldhouwkunst 
en 3D-printen, onderdeel van het 
programma van KunstRoute65. 

“Hartstikke leuk”, vond ze het. “Ik zou 
het iedereen aanraden!” Ze had wel 
eens van 3D-printen gehoord, zo vertelt 
Babs. “Ik had 3D-printen wel eens  op 
televisie gezien, maar niet meer dan dat.” 
Uit nieuwsgierigheid gaf ze zich op voor 
de workshops van KunstRoute65 die bij 
haar in de wijk De Tempel in Woensel 
werden gegeven. “Ik wil wel weten wat 
er allemaal in de wereld om mee heen 

gebeurt. Wij senioren zijn ook onderdeel 
van de maatschappij. Ik wil wel weten 
waar onze kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen zich mee bezig 
houden.” 
De workshopreeks bestond uit drie 
bijeenkomsten. In de eerste les ging 
de groep in vogelvlucht door de 
kunstgeschiedenis heen. Ze maakten 
kennis met 3D-ontwerpen op de tablet en 
moesten een thema bedenken voor hun 
eigen beeldje. Babs koos het thema ‘liefde’, 
omdat dat voor haar het allerbelangrijkste 
is in het leven.
In les twee gingen de deelnemers aan de 
slag met een 3D-scan programma met een 

tablet. Alle deelnemers werden gescand 
in een zelfgekozen positie. Deze scan is 
vervolgens uitgeprint op een 3D-printer. 
Tijdens de derde les ging de groep op 
excursie bij het Shapeways, een 3D-print-
bedrijf. 
Tijdens een afsluitende bijeenkomst nam 
Babs het woord om de organisatie van 
KunstRoute65 te bedanken. “Ik vind het 
zo mooi dat een stel jongelui zich inzet 
om ons, de senior citizens, te betrekken bij 
wat er in de wereld gebeurt. Met zoveel 
energie. Het was bijzonder!”

Deze workshop wordt in mei en 
juni ook in Tivoli gegeven!

‘Ik raad iedereen aan om mee te doen!’

Meer informatie over KunstRoute65 en 
het programma in Stratum vindt u op:

www.kunstroute65.nl. 

Volg ons op:
 www.facebook.com/

kunstroute65.

Bellen kan ook: 
Shirley Hendrikse

06-149 82 414

Foto: Sas Schilten
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Dierenkliniek in de tijd terug

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

De Stratummer besteedt niet gauw 
aandacht aan een winkelverbouwing. 
Maar voor Dierenkliniek Stratum maken 
we een uitzondering. 
Daar is de inrichting niet alleen bij de 
tijd gebracht, maar ook in de tijd terug 
gebracht. In Art Deco stijl die helemaal 
past bij de jaren dertig waarin de 
Rochusbuurt gebouwd werd. 

Dierenarts Don De Bruin: “Ik heb het zo aan-
gepakt dat ook later na mijn pensioen dit 
pand de huidige functie kan behouden. En 

het moest een stijl worden 
die past bij de wijk zelf. Al-
lerlei bouwkundige elemen-
ten van panden in de buurt 
hebben we hier 
terug gebracht. 
De tegeltjes zijn 
speciaal ge-

maakt maar het mozaïek vind 
je ook in andere huizen. Voor 
de vloeren is gekozen voor het 
traditionele terrazzo wat je hier 
ook nog overal vindt. Ik wist pre-
cies wat ik wel en niet wilde, er 
is veel overleg met de architect 
geweest.

De overgang van de wachtkamer 
en de rest van de praktijk was een uitdaging 
en vormde de basis van de rest van het 
ontwerp. Vervolgens zijn we zowel creatief 
als praktisch aan de slag gegaan. Ik heb 

veel elementen in dit interieur zelf bedacht 
en gekozen. Soms liet ik me inspireren door 
een foto uit een boek of catalogus. Zoals bij 
de stalen raampartijen die ik keurig op maat 
heb laten maken. De deuren heb ik niet 
hoeven te verzinnen, want huizen hiernaast 
hebben allemaal dezelfde voordeuren en 
dezelfde glas in lood ramen. Maar ze zijn 
speciaal op maat gemaakt, dubbelglas met 
echt glas in lood.

De grote lamp in de wachtkamer ben ik ooit 
in Antwerpen tegengekomen maar veel de-
len van het interieur moesten speciaal ge-
maakt worden. Dan moet je op zoek naar 
mensen die dat ook kunnen. Vaak gespeci-
aliseerde ambachten. Gelukkig ken ik een 
hoop mensen met bijzondere vaardigheden 
want een hobby van mij is het restaureren 

van oldtimer auto’s. 

Het voortraject heeft 
lang geduurd. Sommi-
ge architecten vinden 
het werken in zo’n re-
trostijl bijna geschied-
vervalsing, maar ik 
vind dat zelf juist een 
uitdaging. 

De kunst is om zo’n 
Art Deco stijl naar 
deze tijd te vertalen, 

door echte oude elementen te combineren 
met perfect nagemaakte en daarbij ook he-
dendaagse techniek in stijl toe te passen. De 
deurknoppen zijn authentiek maar de licht-

schakelaars in dezelfde stijl komen gloed-
nieuw uit de fabriek.

Bijzonder is het portiek. In Amsterdam is 
een pand, ‘Het Schip’ geheten, gebouwd 
in de stijl van de Amsterdamse school. Een 
portiek daarvan hebben we als voorbeeld 
genomen. Maar om dat uit te timmeren 
moet je wel een vakman vinden die de juiste 
machines en computers heeft om de patronen 

op de deur uit te frezen. De pilaar in de 
wachtkamer is wel zelf bedacht. Gebaseerd 
op het onderstel van een Art Deco-tafel die 
ik hier ergens in de stad gezien heb. Als je 
in deze stijl gaat verbouwen kun je overal 
decoratieve elementen vandaan halen. 
De verbouwing zelf heeft 

een maand of 
vier geduurd 
en de praktijk 
moest natuurlijk 
wel open blijven. 

We hebben eerst vijf weken 
in het magazijn gebivakkeerd 
en daarna vijf weken in de 
operatiekamer. Gelukkig vonden 
de mensen het eigenlijk wel leuk 
om met ons geïmproviseerd op 
een kluitje te zitten. De buurt is 
blij want de Rochusbuurt heeft 

er een mooi pand bij gekregen. 
We kregen bossen bloemen en 
felicitaties. Ook van mensen 
zonder huisdier.”

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 92

5611SL Eindhoven  040 211 45 90
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Hij heet Merckx en hij verplaatst zich 
bij voorkeur op een renfiets. Alleen zijn 
voornaam is niet Eddy maar Ton. Maar 
overigens is hij net zo gedreven want 
als wielertoerist fietst hij zo vaak als hij 
kan. 

Bij zijn eigen tourvereniging Wilhelmina is 
hij de uitzetter van vele clubritten en toer-

tochten. Maar zijn liefde voor het 
wielrennen gaat nog veel 

verder.  Als wielerfan 
verzamelt hij wieler-

shirts die hij, hoe kan het 
ook anders, bij voorkeur op 
de fiets gaat ophalen bij ie-
dere renner die hem een 
shirt wil afstaan. De Stra-
tummer ging eens shirtjes 
tellen in Tivoli. 

Ben je familie van, of komt dat virus ergens 
anders vandaan? 

Ton: Voor zover ik weet geen familie, de 
liefde voor het fietsen heb ik van mijn vader 
die bijna twintig jaar wielrenner is geweest. 
In dezelfde periode als Rien van Grinsven en 
Jan Plantaz en nog meer Stratum-
se semiprofs. Op veer-
tienjarige leeftijd kreeg 
ik mijn eerste renfiets en 
was al gauw verkocht. 
Natuurlijk ging ik toen ook 
veel naar koersen kijken. In de 
ronde van Valkenswaard zag 
ik een prof rijden in een mooi 
shirtje van sponsor Henk 
Wintermans uit Steensel. Met 
enige moeite kwam ik in contact met die ren-
ner, Jan Aling uit Bladel. Die wilde zijn shirtje 

wel afstaan als ik een keer langs 
zou komen op de fiets. Zo 
ben ik naar Bladel gefietst 
en keerde met vijf shirtjes 

weer terug.

En dat was het 
beging van je 
verzameling?

Dat was 
het begin. Het werden er 
al snel twintig, dertig en 
ja, dan ben je, voor je het 
weet , bezig met een verzame-
ling die zich uit blijft breiden.

Waar staat de teller op dit moment?

Het shirtje dat vandaag binnen kwam bracht 
de stand op 1950. Ik probeer altijd aan het 
eind van het seizoen renners te benaderen 
met het verzoek om een shirtje. Bij sommige 
ploegen krijgt een renner elk seizoen tien of 

vijftien shirts terwijl hij het volgende seizoen 
weer in een nieuw shirt rijdt dus met een 

beetje geluk staan ze hun shirt wel aan 
je af. En als het op fietsbare afstand is 
ga ik het zelf halen.

Het zijn geen postzegels, waar laat je dat 
allemaal?

Hier in huis, op 
de bovenverdie-

ping. Ze liggen in 
bakken per land op al-
fabetische volgorde.

Je hebt ze keurig gerubriceerd 
op je website en ik zag zelfs 
heel veel verschillende landen van 
Algerije tot Zuid-afrika. Hoe kom je daar nu 

aan?

Daar zitten soms rare ver-
halen aan vast. Men-
sen weten dat ik ze 
verzamel dus ik krijg 
soms een 
shirt uit 
een ver 

land. Ooit 
kreeg ik er een 
uit Zuid Afrika 
met het label 
van een kleding-
merk compleet 
met telefoonnum-
mer. Dat nummer heb 
ik maar eens gebeld en 
toen kreeg ik een fabri-

kant aan de lijn die 
net een hoop shirts 
had geleverd aan 
een particulier in Ne-
derland maar vervolgens 
geen betaling had ont-
vangen. Hij noemde een 
ongewone naam en een 
kleine gemeente in Noord 
Holland en als ik hem het goede adres zou 
leveren zou hij zijn eigen verzameling wie-
lershirts aan mij toe sturen. Ik heb hem de 
adressen die ik die kon vinden 
toegestuurd en vervol-
gens werd hier een gro-
te kartonnen grote doos 
met unieke wielershirts 
bezorgd.

Andere buiten-
landse shirts 

zijn minder 
buitenlands 

dan ze er uitzien ik heb 
shirtjes uit Litouwen en uit Bru-
nei maar ik heb ze gekregen 
van Belgische en Nederland-
se renners die in de nadagen 
van hun carrière zijn gaan rij-

den bij een ploeg in een van die 
landen. 

Wat zijn de meest bijzondere shirts?
 
Shirts van bekende profrenners zoals Adrie 
van der Poel of Erik Breuking. En een shirt 

van een kleine profploeg onder de 
naam Neilson-Tivoli, als rasechte 
Tivoliaan moest ik die natuurlijk 
ook hebben. Na een lange 

zoektocht naar shirts van allerlei 
Engelse coureurs ligt dat van Neilson-

Tivoli nu ook in Tivoli.

Wat ontbreekt nog aan je verzameling?

Ik ben nog altijd op zoek naar de belang-
rijkste leiderstruien uit de Tour de France, 
een gele of groene trui. De bolletjes-
trui heb ik al.

Ton Merckx: wielerfanaat en verzamelaar

alles over de verzameling van Ton:
www.tonmerckxwielershirts.nl
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Drie van de oorspronkelijke winkeliers straks naast elkaar gevestigd

Juwelier GoldTime blijft op de Heezerweg
Klanten van Juwelier GoldTime lazen 
in de krant dat hun vertrouwde juwelier 
zou gaan verhuizen. Waar naar toe? 
vroegen ze zich bezorgd af.

Juwelier Martin Sanders kan die klanten 
gerust stellen: hij verhuist inderdaad, maar 
niet ver. “Ik ben een van de winkeliers die 
hier al jaren gevestigd is. Nu het winkelcen-
trum eindelijk helemaal vernieuwd wordt is 
het natuurlijk ondenkbaar dat wij hier weg 
zouden gaan. Wij verhuizen wel een paar 
panden verderop. Onze nieuwe winkel krijgt 
dan ook meteen een compleet nieuwe inrich-
ting. Aardig vind ik zelf dat we straks tussen 
Haarmode Rob en La Mode gevestigd zullen 
zijn. Zowel kapper Rob Vos als Irene Sweers 
van La Mode behoren, net als wij, Kantoor-
boekhandel van Grinsven, Slagerij Verberne 
en 50’s Diners tot de echte oude garde van 
Boulevard Zuid.”

Dat beaamt Rob Vos ”Wij zijn blij dat na 
zoveel lange jaren de vernieuwing nu 
eindelijk gaat plaats vinden. 

Doordat wij het als winkeliers al die jaren 
hier hebben weten vol te houden keren in 
het nieuwe winkelcentrum gelukkig ook een 
paar vertrouwde zaken terug.”

Irene Sweers van La Mode: “Ook ik ben blij 
dat we nu eindelijk zover zijn. We hebben 
nu wel een paar weken flinke overlast van 
de verbouwing maar dat hoort erbij.”

De winkels blijven tijdens 
de verbouwing gewoon 
open!

Maar liefst 64 pagina’s in dezelfde drukwerkkwaliteit als De Stratummer maar in liggend formaat 

en geniet in een luxe hoogglans kaft. Het luchtfotoboek kost € 7,50 als u het zelf afhaalt bij 

Studio Wildrik op Lavendelplein 103. 

Mail vooraf even naar: info@wildrik.nl.
Als u het Luchtfotoboek thuisbezorgd wilt krijgen zijn de 

bezorg- en verpakkingskosten binnen Stratum € 1,50 . 

Maak in dat geval € 9,00 per gewenst exemplaar 

over op: 

NL28 INGB 0004 3631 58 t.n.v. STICHTING DE STRATUMMER 
onder vermelding van uw straatnaam en huisnummer. 

Voor bezorging buiten Stratum gelden standaard posttarieven. 

Een digitaal inkijkexemplaar vindt u op onze website: www.stratummer.nl. 

Luchtfotoboek Stratum
Recente luchtfoto’s van alle buurten in Stratum. 
Een uitgave van De Stratummer in samenwerking 
met luchtfotograaf Ronald Otter. 
Geheel in kleur op het  formaat 21 x 30 cm.

€ 7,50
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Heezerweg 307 • 5643 KE Eindhoven 
T:  040-2125333    

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

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

Looptherapie bij etalagebenen, Hartrevalidatie, Medische fi tness, 

Thuiszorg fysiotherapie, Mindfulness en Pilates training.Thuiszorg fysiotherapie, Mindfulness en Pilates training.

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: 12.00–18 u. Zaterdag:10–14 u.

www.modeby.nl • info@modeby.nl

interieur cadeaus

Scents & TrendsScents & TrendsScents & TrendsScents & Trends
Gabriël Metsulaan 112   •   5611 SR Eindhoven   •   tel. 040 213 65 27

info@scentsandtrends.nl  •   www.scentsandtrends.nl

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

www.gebitplus.nl

+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit

+ Tandtechnicus  reparatie kunstgebit, kronen en bruggen 

Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, 
passend maken en aanmeten 
van uw [nieuwe] kunstgebit.

Het mondzorg team

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, 

klikgebit, kronen, bruggen.

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

 Nieuwe collectie!
Open: di – za van 10.30 uur tot 16.00 u. T: 040-2933363  M: 06-42726123 

Wissenhaege, Herman Gorterlaan 4   •  5644 SX Eindhoven 
www.dekledingkamer.com 

Van bovenkleding tot ondergoed,  nacht–kleding en beenmode. 
Zowel voor dames als heren. Goede producten in mooie kleuren. 
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
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Heezerweg 294 • 5643 KM  Eindhoven • www.goldtime.nl  
Gratis parkeren

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

Praktijk voor Podologie en Pedicure 
aan huis

www.huppertzpodologie.nl
 T: 06 47181306

• Standafwijkingen van voeten

• Voetklachten bij kinderen

• Overbelastingsklachten

•  Standafwijkingen van de tenen/nagels

• Voetklachten door Diabetes en Reuma 

• Knie-, heup- en/of rugklachten door afwijkende voetstand

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.

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

Ons  parkeerterrein is gemakkelijk bereikbaar via de Biesterweg. U kunt 
probleemloos via de slagbomen het terrein op: uw auto wordt door het 
systeem automatisch herkend. 

Bij Albert Heijn Leenderweg valt 

de ruime en mooie inrichting op én 

het grote assortiment vers. Van in de 

winkel vers gebakken brood tot vers 

gegrilde vleeswaren. Altijd met een  

vriendelijke en attente bediening.

Onze medewerkers zijn optimaal 

gemotiveerd om u het gevoel te geven 

echt thuis te zijn in hún winkel. 

Daaraan herkent u onze klantgerichte sfeer.  

En dat weten inmiddels klanten uit heel Stratum. 

Albert Heijn Leenderweg:
“Klantgerichte sfeer is ons geheim”“Klantgerichte sfeer is ons geheim”
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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 
De Stratummer nauwgezet in alle 

brievenbussen zonder nee/nee sticker. 
Onverhoopte bezorgklachten kunnen 

worden gemeld per email: 
stratummer@on.nl

64 pagina’s 
full color voor €7,50

Bestellen via: www.stratummer.nl

Boek met recente 
luchtfoto’s van alle 
wijken in Stratum:

Politie:

Afdelingsbureau Eindhoven Stratum-Tongelre
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven. 

Telefoon: 0900-8844.

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

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

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

Stadsdeelteam Stratum:
Gebiedsmanager:
Hans Wetzer
h.wetzer@eindhoven.nl

Gebiedscoördinatoren:
Agnes Heck a.heck@eindhoven.nl
Gerardusplein, Kerstroosplein
Suzanne van den Heuvel
s.vd.heuvel@eindhoven.nl
Kruidenbuurt, Nieuwe Erven, Riel, 
Sintenbuurt
Inge Ketting 
i.ketting@eindhoven.nl
Bloemenplein, Burghplan
Elzent-Noord, Elzent-Zuid
Joriskwartier, Looiakkers
Poeijers (DAF terrein), Puttense Dreef
Tuindorp

Marita Kuster 
m.kusters@eindhoven.nl  
Gijzenrooi, Irisbuurt, 
Leenderheide, Rochusbuurt, Schuttersbosch, 
Tivoli
Henri Verbruggen 
h.verbruggen@eindhoven.nl
Eikenburg, Genneperzijde, Roosten, Sport-
park Aalsterweg

Milieustraat
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

Vitalis WoonZorggroep
Klantencentrum 0800-2456 456
www.vitalisgroep.nl
 Verpleeghuis Vitalis Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
Tel. 293 3333 / www.vitalisgroep.nl
 Hospice Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
Tel. 293 3333/ www.vitalisgroep.nl
 Vitalis Wilgenhof
Gasthuisstraat 1, hoofdingang Schalmstraat
Tel. 2148300 / www.vitalisgroep.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

Wijksteunpunt de 
Zuidwester
Cyclamenstraat 1, Eindhoven
• Lunet zorg • Begeleid Wonen 

(GGZe) 
Huiskamer open: 
Ma-Vr 9:30–15:30 u.
M: 06-12087055
W: www.bijpetazzie.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: 0800 - 8888811

Servicepagina 


