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De Bibliotheek Eindhoven, dichterbij dan je denkt
– advertorial – 

Ook in Stratum is de bibliotheek 
dichterbij dan je denkt. Zo heeft 
bijna ieder spilcentrum in de wijk 
een bibliotheek op school.

Met mooie boeken zodat kinderen 
naar hartenlust kunnen lenen en lezen. Gaan je kinderen naar 
een school die geen bibliotheek heeft? Maak hen dan gratis 
lid van de bibliotheek in de Witte Dame en leen er de leukste 
boeken. Ook voor volwassenen vind je een uitgebreide en zeer 

actuele collectie in de bibliotheek in de Witte Dame. 
Bovendien kun je er heerlijk lezen, werken, studeren of 
deelnemen aan tal van activiteiten. 
Even rustig bijpraten? Bezoek dan ons totaal 
vernieuwde bibliotheekcafé en geniet van een latte, 
verse muntthee of vers gemaakte heerlijkheden. 

En je kinderen? Die kunnen terecht in de speelhoek. 
En iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 
16.00 uur kunnen ze luisteren naar een prachtig 
voorleesverhaal waarna we gaan tekenen, plakken, 
knippen en kleuren. Gezellig!

Geen tijd om 
naar het centrum 
te gaan? Bestel 
je boeken dan 
online en laat 
ze bezorgen. 
Bij je thuis of 
bij de Burgerbibliotheek in de ZuidWester (Cyclamenstraat 
1). Lekker makkelijk! Voor thuisbezorgen betaal je 50 cent 
reserveringskosten en één euro bezorgkosten. Heb je een XL-
abonnement? Dan hoef je geen reserveringskosten te betalen. 

Lees je liever digitaal? Bij de bibliotheek zijn ook duizenden 
e-books te leen. Je vindt hierover meer informatie op onze 
website. Maar we helpen je ook graag even op weg tijdens 
ons Digitaal Café. Elke dinsdag en zaterdag 
tussen 11.00 en 12.00 uur in de Witte Dame. 

Meer informatie of op de hoogte blijven van de meest recente activiteiten? 
Kijk op www.bibliotheekeindhoven.nl, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons via social media.
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Van de redactie
De laatste maand van het jaar is een 
van de donkerste van het jaar.  Daarom 
proberen we in dit nummer de zomertijd 
nog even vast te houden. 
Hiernaast op de pagina wordt nog 
gekampeerd en op de pagina’s 4 en 5 
vliegen zelfs de bijtjes nog vrolijk rond. 
Iemand die de zomer desnoods achter-
na reist is Peer van Mol zie: pagina 6. 

In onze rubriek ‘Talent in Stratum’ deze 
keer een portret van piloot en jeugd-
boekenschrijver Buddy Tegenbosch.

Wonen in de Gerardusbuurt is leuk. Maar hoe 
leuk is het om in je eigen buurt te kamperen?  
Kinderen en ouders uit de buurt gingen dat eens 
uitproberen. 

En dus werd het Gerarduspark in de nazomer voor 
één nacht veranderd in een stadscamping. Medeorganisator 
Henk: “Kamperen in je eigen buurt is leuk. Toch moeten 
we beseffen dat kamperen voor heel veel mensen in de 
wereld helemaal niet leuk is maar een noodzaak. Denk 
maar aan vluchtelingen, die vaak noodgedwongen moeten 
kamperen. Er zijn ook landen waar mensen eigenlijk altijd 
kamperen. Daarom hebben we een donatie gevraagd van de 
deelnemers.”

Dat geld ging naar Stichting Calcutta Rescue Nederland. Die stelt zich tot 
doel de allerarmsten in en rondom Kolkata, het vroegere Cal-
cutta in India, te ondersteunen door het geven van medische en 
andere zorg. Buurtbewoner Marieke: “We hadden een kamp-
vuur en er was muziek met trommels en gitaar. Buurtbewoners 
konden hier staan om eens te kijken hoe het is om te kamperen 
of omdat ze zich solidair wilden voelen. Het sanitair in de Zuidwester stond ter beschikking 
en we hadden zelfs stroom van de speciale zonnetent, voorzien van zonnepanelen. Die kon 
je zelfs winnen want je plaatsbewijs was tevens een lotnummer.” 
Het werd een wat frisse maar onvergetelijke ervaring.
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Stratumse bijenhouders op zoek naar locaties

“Bijenhouden in de stad is ideaal” 
Mario den Brok en Ellen Ambrosius zijn 
bijenhouders oftewel imkers. Stratumse 
imkers welteverstaan. De Stratummer 
wilde van hen wat meer weten over de 
bloemetjes en bijtjes in ons stadsdeel. 

Wat doet een wat een imker precies?
Mario: “Een imker houdt bijenvolken. Die 
zouden zonder ons nauwelijks meer kun-
nen overleven omdat ze door sombere eco-
logische omstandigheden worden bedreigd. 
Vooral door ziektes zoals de Varroamijt, de 
Bijenkastkever of Amerikaans vuilbroed. Zon-
der menselijke zorg zouden gedomesticeer-
de bijenvolken snel uitsterven en dat zou 
weer enorm nadelige gevolgen hebben voor 
de bestuiving van bloemen en planten.”

Leven alle bijen in volken?
Ellen: “Nee. Je hebt allerlei soorten bijen 
maar alleen honingbijen leven in een volk. 
Wij houden ze  omdat ze stuifmeel verzame-
len en vooral nectar, de zoete lokstof in bloei-
ende planten en bomen. Maar er zijn ook 
wilde bijensoorten die solitair leven. Bijen 
vliegen van bloem naar bloem en omdat er 
altijd wel wat korreltjes stuifmeel aan een bij 
blijven plakken, zorgen ze voor de bestuiving 
van bloemen en planten. Die zouden zich an-
ders niet kunnen voortplanten. Solitaire bijen 
leven meestal binnen een afstand van zo’n 
50 meter van hun drachtplanten, onze ho-
ningbijen hebben een actieradius van wel 
drie kilometer.”

Mario: “Oorspronkelijk leefde in ons land de 
gewone zwarte bij maar in de loop van de 
tijd zijn hier ook andere soorten naar toege-
komen of geïmporteerd. De bijensoort die wij 
houden, de ‘Carnicabij’ komt oorspronkelijk 

uit Oost-Europa. Het is een zachtaardige bij. 
Voor ons belangrijk omdat wij ook les geven 
met onze bijen. Elke bijensoort heeft speci-
fieke eigenschappen en daar wordt natuur-
lijk ook gebruik van gemaakt door er mee 
te fokken.”

Bijen houd je voor de honing?
Ellen: “Onze vereniging heeft leden die het 
uit interesse voor ecologie en natuur doen. En 
voor de honing uiteraard, of voor bijproduc-
ten zoals was of propolis.”

Pro wat?
“Propolis is de lijmachtige hars waar bijen 
hun kast mee dicht maken. Indringers in de 
kast, zoals een verdwaalde veldmuis op zoek 
naar overwintering, worden vaak doodgesto-
ken en vervolgens ingekit met die hars tot een 
ongevaarlijke mummie. Het is steriel en anti-
septisch, want het doodt bacteriën. Je kunt er 
tinctuur van maken die wondhelend is en die 
ook toegepast wordt bij eczeem en acné.”

Hoe ziet het leven van een imker er door het 
jaar heen uit? 
Mario: “In januari hebben we het rustig. Dan 
zitten de winterbijen, de bijen die wel zeven 
maanden blijven leven en daarom de win-
ter overleven, ‘op tros’. Dan hangen ze op 
een kluitje om elkaar warm te houden met de 
bijenkoningin in het midden. Zodra het wat 
warmer wordt, in maart of april, gaat de ko-
ningin eitjes te leggen. De bijen die daar uit-

komen zijn de zomerbijen die maar zes tot 
negen weken leven. Ze komen uit, ze verzor-

gen broedsel, gaan poetsen en wacht hou-
den en het laatste deel van hun leven gaan 
ze daadwerkelijk nectar en pollen stuifmeel 
halen om het eigen volk van voedsel te voor-
zien. Wat wij als imkers ieder jaar oogsten, 
is eigenlijk hun wintervoorraad honing. In 
april groeit het volk flink en in mei komt de 
zwermtijd. Dan splitst het volk zich op. De 
koningin vertrekt en ongeveer de helft van 
het volk gaat met haar mee. Van te voren 
zijn er dan al nieuwe koninginnencellen aan-
gemaakt waaruit een nieuwe koningin wordt 
opgekweekt. Bij een flink volk van 60.000 
bijen kan zoiets meerdere keren achter el-
kaar gebeuren.

Een uitzwermend 
volk neemt voor drie 
dagen honing mee. 
De koningin blijft 
na het uitzwermen 
meestal op een af-
stand van zo’n dertig 
meter in een boom 
of struik hangen. 
Speciale bijen, de 
speurbijen, gaan op 
zoek naar een ge-
schikte plek. Voor 
die zich ergens on-
der een dakpan nes-
telen moet een imker 

Vroeger gebruikte men gevlochten korven. 

Imker Mario den Brok in de weer met een van zijn bijenvolken

Bijenkoningin omringt door werksters. 

Uitgezwermd bijenvolk. 
De bijen hebben zich 

voor de vlucht volgegeten 
en steken daarom niet. 

Bij met stuifmeelkorrel.
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Stratumse bijenhouders op zoek naar locaties
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proberen zo’n volk uit de boom te scheppen 
om ze in een kast te zetten. Een goede im-
ker heeft daarom altijd kasten klaar staan. 
Overigens moet een imker wel goed kijken 
wat voor soort bijenvolk het is. Je moet de 
toestand en eigenschappen van het volk de-

termineren en kijken of ze goed groeien en of 
ze geen parasieten hebben. 

Na het zwermen gaat de nieuwe koningin 
op bruidsvlucht. Ze gaat tot wel vijf kilometer 
ver om te paren met darren. Uit spermaon-
derzoek blijkt dat ze dat wel tot bijna der-
tig keer kan doen. Zo krijgt ze verschillend 
sperma waarmee ze de eitjes in het nest be-
vrucht. Of juist niet bevrucht, want een be-
vrucht eitje wordt een vrouwtje, een werkbij, 
en uit een onbevrucht eitje komen darren, 
de mannetjes. Door afgifte van een spe-
cial hormoon groeien uit de 
bevruchte eitjes verder geen 
koninginnen en zo kan een 
harmonieus volk ontstaan.”

Jullie houden de bijen niet voor je beroep.
”Nee wij doen het als liefhebberij maar 
vooral omdat we een bijdrage willen leveren 
aan de natuur. Bijen hebben het tegenwoor-
dig heel moeilijk maar zijn van wezenlijk be-
lang. Door bijen te houden draag ik bij aan 
het versterken van de natuur. Het is mijn ma-

nier om mijn ecolo-
gische voetafdruk 
op deze aarde op-
timaal te houden. 
Onze manier van 
landbouw leidt tot 
een monocultuur 
van gewassen die 
alleen mogelijk is 
door het spuiten 
van allerlei sys-
teemgiften. Daar-
door dreigen bijen 

hun weerstand te verliezen. De pollen van 
de maisplant, die hier in Zuidoost-Brabant 
in overvloed geteeld wordt, zijn voor bijen 
eigenlijk een soort junkfood. Grote korrels 
maar met weinig voedingswaarde. Een mo-
nocultuur betekent ook dat er altijd in dezelf-
de, en dus heel beperkte, periode voedsel 
beschikbaar is.“

Ellen: “Bijen houden in de stad is daarom 
juist ideaal. Allemaal andere bomen, alle-
maal andere tuinen met verschillende plan-
ten. Veel mensen hebben een tuin waar het 
hele jaar door bloemen en planten bloeien. 
Bijen willen ook niets liever. In ruil voor ho-
ning zorgen ze er voor dat er fruit aan de 
bomen groeit of bessen voor de vogels als 
voedsel in de winter én dat er uit zaden weer 
nieuwe planten of bomen groeien.

Jullie zijn Stratumse imkers maar jullie bijen 
vliegen niet in Stratum.
Mario: ”Onze bijen staan in Tongelre maar 
het zou voor de natuur in Stratum goed zijn 
als er daar ook plekken beschikbaar kwa-
men. In perken of plantsoenen kun je met wat 
voorzorgsmaatregelen, heel geschikte plek-
ken te creëren. Ook zou je heel goed in een 
ruime achtertuin kasten kunnen plaatsen. Ten-
minste zolang ze door een degelijk opgelei-

de imker geplaatst en onderhouden 
worden. Zo’n imker weet precies wat 
hij doet en neemt voorzorgsmaatre-
gelen om te voorkomen dat iemand 
er last van heeft. 

Ellen: “Wij kennen wel mensen die 
kasten in hun achtertuin hebben 

staan. Gewoon op een stukje van 

niet meer dan twee vierkante meter. Wel 
voorzien van een eenvoudige, liefst natuur-
lijke, afscheiding van zo’n anderhalf tot twee 
meter hoog.  
Dat zorgt ervoor dat de bijen niet laag in– 
en uitvliegen want verder vliegen ze op zo’n 
vier tot vijf meter hoogte.”

Zou het een idee zijn om de lezers van De 
Stratummer op te roepen om eens mee te 
denken?
Mario: ”Mensen die over een geschikte tuin 
beschikken kunnen zich bij ons melden. Je 
leert wat over de natuur en kunt jezelf en je 
buren ieder jaar verrassen met honing uit ei-
gen tuin. Maar dat geldt ook voor bedrijven 
en instellingen die beschikken over groenstro-
ken of stukken plantsoen. En bij een bedrijf of 
instelling met een toegankelijk plat dak zet-
ten we ook graag de kasten. Ideaal voor ons 
is om drie of vier kasten bij elkaar te zetten. 

Wie ons daarbij helpt maakt zelf ook de hele 
jaarcyclus mee want vanzelfsprekend 
geeft de imker u graag tekst en uitleg 
over het hele gebeuren.

Ellen en Mario zijn lid van de Eind-
hovense Bijenhoudersvereniging Sint 
Ambrosius. De naam verwijst naar de 
beschermheilige der bijen: Ambrosius, 
bisschop van Milaan in de vierde eeuw. 
Aan de Loostraat 9 pachten ze sinds 
1972 een stuk grond van de gemeente. 
Dat is inmiddels een fraai natuurterrein 
wat de vereniging dan ook goed onder-
houdt. Er staan dertig kasten en dat is 
een behoorlijk aantal voor zo’n gebied. 
Er is daarom behoefte de kasten wat 
meer over de stad te spreiden. Zeker de 
imkers uit Stratum zijn geïnteresseerd in 
plekjes in ons eigen stadsdeel om er een 
paar kasten te plaatsen. 

Suggesties? Bel 06-49 124 446
of mail naar

 ambrosius-eindhoven@hotmail.com

De imkers van Sint Ambrosius komen elke zaterdag bij elkaar en publiek is altijd van harte 
welkom. Stratummers met belangstelling voor het bijenhouden kunnen zich melden voor 
meer informatie. Je kunt er meer te horen krijgen over het bijenhouden en natuurlijk ook 
een pot honing kopen. Er komen zelfs regelmatig mensen bijensteken halen, want die 
helpen tegen reuma en reumatische pijn. Wacht wel tot het voorjaar, want nu is er nog 
niet veel te zien.

Adres: Loostraat 9, 5641 JR Eindhoven.

Op de Loostraat houden ze ook een volk in 
traditionele Bijenkorf en in een holle stam.

Bijenkasten in een 
achtertuin. 

Larven met de gevreesde varroamijt.
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Professioneel straatmuzikant:

Peer van Mol

Ben je een echte Stratummer?
“Ja hoor, ik heb in wel vijf verschillende 
huizen gewoond op de Leenderweg en 
altijd op hetzelfde stuk buiten de rondweg. 
Ik ben zelfs op de Leenderweg geboren: 
namelijk in café Rotonde. Dat was in die tijd 
van mijn ouders. Maar het werd al verkocht 
toen ik één jaar oud was. Ik ben ook nooit 
van plan geweest zelf in de horeca te gaan. 
Na de middelbare school ben ik naar de 
pedagogische academie gegaan en wilde 
ik onderwijzer worden. 

Dat ben ik ook korte tijd geweest, tot werd 
ik opgeroepen voor militaire dienst. Toen ik 
na veertien maanden uit dienst kwam is mijn 
moeder overleden. Mijn vader was al eerder 
overleden toen ik een jaar of vier was. Ik 
ben die zomer gaan kamperen en kwam op 
een Franse camping terecht in Juan-les-Pins 
aan de Middellandse zee. Daar zochten 
ze iemand als beheerder. Ik heb toen in 
Nederland alles wat ik had opgegeven en 
wegegeven en ben met wat kleren en mijn 
gitaar in een oude auto definitief afgereisd 
naar het zuiden. Zo werd ik campingbaas 
en in de jaren daarna begon een raar leven 
als halve zwerver. 

‘s Zomers werkte ik op de camping en in 
de winter kreeg ik de beschikking over een 
caravan waarin ik woonde als bewaker van 
een klein jachthaventje in Cape d’Antibes. 
In de tijd waren campers een net opkomend 
fenomeen en mijn taak was het ze weg 
te sturen om te voorkomen dat ze daar 
bleven overwinteren. Met die caravan ben 

ik later het binnenland ingetrokken en heb 
mij bij familie geïnstalleerd. Ik hield mij in 
die caravan in leven als reclametekenaar. 
Ik tekende samen met iemand anders 
reclamebiljetten. Met de hand, inclusief de 
letters. Die folders drukten we  ’s nachts 
op oude machines in een vervallen kasteel 
ergens in de buurt. ‘s Morgens verspreidden 
we die dan onder de ruitenwissers van 
auto’s op markten en andere drukbezochte 
plaatsen. Complete service dus. Ook deden 
we wel verhuizingen, want ik pakte van 
alles aan in die tijd. 

Aan de kust, in Saint-Paul-de-Vence, gaf ik 
Engelse les aan serveersters in ruil voor gratis 
maaltijden. Met mijn onderwijsachtergrond 
wist ik wel hoe ik lessen moest samenstellen 
voor een spoedcursus aan françaises die 
geen woord Engels kenden. Dat gebeurde 
allemaal voor het seizoen begon. Daarnaast 
werkte ik op grote jachten in Antibes. In 
die tijd begon ik ook al met gitaar spelen 
in cafe’s zoals in Antibes en af en toe 
ook wel eens op een jacht daar. Op alle 
manieren verdiende ik wat geld in die tijd. 
Ook met het organiseren van feesten in een 

strandtent met de naam Le Squale. Daar 
kwam mijn broer me een keer opzoeken en 
die vond dat ik dat talent ook kon gebruiken 
om in Nederland iets te beginnen. Niet veel 
later zijn we toen café Le Squale op het 
Stratumseind begonnen. Ik was 26 toen. 

Mijn broer heeft financieel geholpen en ik 
runde de zaak. Dat begon toen al vrij snel 
te lopen. Met een heel gemêleerd publiek. 
Van kunstenaar tot zakenman zeg maar. 
Het was bij uitstek een feestcafé, hoewel 
het eigenlijk maar een klein kroegje was. 

Carnaval of Tour de France: er kwamen altijd 
verschillende soorten mensen op af en altijd 
allemaal door elkaar. Er gebeurde dan ook 
van alles en ik speelde er natuurlijk ook toen 
al wel op mijn gitaar. Na vier jaar hebben 
we café Van der Velden overgenomen, 
dat werd toen café van Mol, en weer vier 
jaar later kwam café De Baron er bij. Dat 
werden er natuurlijk teveel om allemaal zelf 
te kunnen runnen dus uiteindelijk heb ik Le 
Squale verkocht. Café Van Mol ben ik toen 
nog gaan verbouwen maar door allerlei 
eindeloos gedoe met de gemeente en de 
regeltjes was ik na die verbouwing mijn zin 
in horeca helemaal kwijt geraakt. Ik had het 
toen ook alles bij elkaar al bijna twintig jaar 
gedaan. 

Daarbij was ik ook dertien jaar voorzitter 
van de kwaliteitskring op het Stratumseind. 
Samen met netwerk-inspecteur Jacques 
van der Meer, Bureau Polyground en 
burgemeester Welschen hebben we hard 
gewerkt om de neerwaartse spiraal op 
het Stratumseind om te buigen. Dat heeft 
tot een goed resultaat geleid maar mijn 
energie was daarna wel op. Werken in een 
café is zwaar en op een bepaald moment 
voel je jezelf er ook niet jong genoeg meer 
voor. Overigens ben ik de horeca niet echt 
gaan missen want ik bleef er natuurlijk 
gewoon komen, maar wel aan de andere 
kant van de bar en natuurlijk om er muziek 
te maken.”

Levensgenieter, troubadour, bekende Eindhovenaar én Stratummer: Peer van Mol is het allemaal. Velen kennen hem nog als 
eigenaar van cafés als Le Squale en Van Mol op het Stratumseind. Maar mogelijk meer mensen kennen hem als muzikant. 
Want hij zingt en speelt gitaar in binnen– en buitenland. Zowel in cafés als op grote evenementen. Meestal als duo, samen met 
accordeonist Luc Vaesen onder de naam Luc & Peer. 
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Interview Hoe is dat muziekmaken begonnen?
In Le Squale was ik er al mee begonnen en 
uiteindelijk liep ik daar Luc Vaesen tegen 
het lijf. Met hem treed ik nu nog steeds op. 
Ik speel gitaar en Luc accordeon en we 
zingen allebei. Een repertoire van allerlei 
jaren zestig– en zeventig nummers en ook 
veel Franse chansons. Daar past natuurlijk 
een accordeon perfect bij en het maakt ons 
duo ook net weer anders. Ons repertoire 
gaat van Beatles, Boudewijn de Groot tot 
Dylan of Jacques Brel: allerlei bekende 
en minder bekende nummers. We zoeken 
vooral de interactie met het publiek tijdens 
ons optreden. Wij bieden vooral muzikale 
nostalgie, meer entertainment dan alleen 
muziek, nummers die iedereen nog kent van 
de lp’s die ze vroeger hadden. Alles wat 
je nooit meer hoort op de radio maar wat 
wel meteen een ‘oh-ja’ gevoel oproept. En 
altijd met een eigen interpretatie, zodat de 
nummers ook elke keer weer anders zijn. 
Luc en ik zijn wat dat betreft goed op elkaar 
ingespeeld.”

Hoe groot is jullie repertoire?
“Poeh, vele honderden nummers. Teveel om 
ze allemaal uit het hoofd te kunnen spelen. 
Ik heb altijd een map met tussen de 200 en 
300 nummers bij me. Gewoon ouderwets, 
tekst met akkoorden erboven. Sommige 
teksten zijn al 30 jaar geleden met de hand 
geschreven. Die zitten nog steeds in die 
map. We doen nooit een vast programma en 
weten bij een optreden ook nooit waar we 
mee zullen beginnen of eindigen.”

En dat doe je dus door heel Europa?

“Eigenlijk wel ja. Dat is al begonnen toen 
ik nog maar net een paar weken café 
Le Squale had. Ik werd opgebeld door 
mensen die me nog uit Antibes kenden. Of 
ik kon komen spelen op het jacht van een 
rijke Libanees. Ik moest maar wat regelen 
voor het café voor een paar dagen. Zij 
zorgden dat ik door een chauffeur naar 
Schiphol werd gebracht en van daaruit 
linea-recta naar de jachthaven in Cannes. 
Zo heb ik dus tijdens het filmfestival 
een paar dagen met mijn gitaar zitten 
spelen tussen de jetset. En die vonden dat 
geweldig. En weer drie dagen later stond 
ik achter de bar op het Stratumseind met 
een ongelooflijk verhaal. Totdat ik weer 

gebeld werd met het verzoek of ik met 
mijn gitaar even naar Tunesië wilde komen 
vliegen. Zonder tijd om een visum aan 
te vragen stapte ik dezelfde dag weer 
in het vliegtuig. Zou gauw ik de bij de 

douane de naam noemde van degene mij 
had uitgenodigd kon ik in een limousine 
stappen die mij weer naar dat jacht 
bracht. 
Een jacht van 40 meter waarop ik later 
nog vaak ben komen spelen en er zelfs een 
eigen slaapkamer had. 
Ik werd een goede vriend van de familie 
en heb ook goede vrienden overgehouden 
aan mensen die ik daar altijd aan boord 
ontmoette. Mensen die ik nu nog steeds 
zie, bijvoorbeeld in Monaco als daar de 
Formule 1 gereden wordt. Daar speel 
ik nog elk jaar op een fraai gelegen 
dakterras met uitzicht op het circuit.”

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 92

5611SL Eindhoven  040 211 45 90

Dierenarts Don de Bruin 
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

Kijk en luister op 

You Tube naar Peer 

van Mol met het 

fraaie eigen nummer 

“Gek van de blij”. 
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Buddy Tegenbosch is Stratummer, piloot 
en schrijver. Wij wilden wel eens weten 
wat leuker is: vliegen of schrijven.

Buddy groeide op in het Woenselse 
Vaartbroek. Na de middelbare school 
studeerde hij af aan de Sportacademie 
maar besloot daarna om piloot te worden. 
Hij volgde  de luchtvaartopleiding aan 
de Nationale Luchtvaartschool en werkt 
inmiddels 15 jaar als piloot bij Lufthansa 
in Duitsland. Als hij niet vliegt schrijft hij 
jeugdromans, of beter gezegd ‘Young Adult 
boeken’. Boeken gericht op lezers tussen de 
vijftien en veertig jaar. Zijn eerste boek was 
getiteld ‘Pokerface’ en zijn tweede boek 
‘Oog om oog’, kwam in oktober van dit 
jaar uit. Alle reden om Buddy eens aan het 
woord te laten.

Hoe kwam je in Stratum terecht?
“Ik vind Stratum echt het leukste stadsdeel 
van Eindhoven. Ik heb voor mijn werk een 
jaar in Düsseldorf gewoond. Ook leuk 
maar wel druk en vol. Toen mijn werk het 
toeliet om weer naar Eindhoven te komen is 
het Stratum geworden. Dicht bij de stad én 
vlakbij de hei. En ik ben zo op de snelweg 
richting Venlo als ik naar Duitsland moet. Ik 
vlieg op de lange afstanden en hoef maar 
vier of hooguit vijf keer per maand daar 
naar toe.”

Je hebt eerst Sportacademie gedaan. 
“Ik was 17 jaar toen ik na middelbare 
school probeerde om piloot te worden. 
Ik werd afgewezen omdat ik toen nog 
echt te jong was. Ik vond sport heel leuk 
dus werd het de Sportacademie. Tijdens 
de opleiding bleek ik ook nog affiniteit te 
hebben met lesgeven en ik had daar best 
in door kunnen gaan. Maar ik wilde toch 
nog een keer proberen piloot te worden en 
ben weer zo’n keuringstraject ingegaan. 

Uiteindelijk werd ik aangenomen op de 
Nationale Luchtvaartschool en vanaf dat 
moment was ik alleen nog maar bezig om 
die opleiding te halen. Maar als je daar 
van afkomt realiseer je je dat je een baan 
moet gaan vinden om die studie weer 
terug te betalen. Dat is mij gelukt maar ik 
zou nu niemand willen aanraden piloot te 
worden. Door de crisis zijn er erg weinig 
banen en veel piloten zitten zonder werk. 
Ik ben bij Lufthansa-cityline begonnen en 
sinds vier jaar vlieg ik op intercontinentale 
bestemmingen over de hele wereld met een 
Airbus A340.”

Wat bracht je er toe te gaan schrijven?
“Vliegen is superleuk en interessant en 
inspirerend vanwege alle bestemmingen 
die je aandoet maar het beroep piloot 
is absoluut geen creatief beroep. Het is 
echt elke dag precies hetzelfde. Niemand 
verlangt van je om op een nieuwe manier 
een vliegtuig te laten landen. De procedures 
zijn altijd hetzelfde en het is de bedoeling 
dat je je daar heel precies aan houdt. Ik 
beschouw mezelf niet echt als creatief maar 
ik mag graag associëren en hou ervan om 
dingen te maken. Ik heb een schrijfcursus 
gedaan en leerde daar hoe belangrijk het 
is dat je verhaal binnen een bepaald kader 
blijft. Juist bij de mensen die heel creatief 
zijn gaan de verhalen vaak alle kanten op. 
Ik begin nooit aan een boek met de hele 
lijn al in mijn hoofd maar schrijf hoofdstuk 
voor hoofdstuk. Liefst kort en met een eigen 
spanningsboog.”

Doorgaan
“Ik wil de lezer zo boeien zodat hij al 
lezend als het ware een heuvel afhobbelt en 
doorgaat. Een favoriete schrijver is voor mij 
Tim Krabbé. Dat vind ik een toegankelijke 
schrijver die niet wollig of literair probeert 
te schrijven maar die toch zo gelaagd 
schrijft dat je zijn boeken drie of vier keer 

kunt lezen. En in de Young Adult-genre 
ben ik een grote fan van John Green, die 
fantastische verhalen schrijft.” 

Wat zijn Young Adult boeken eigenlijk?
“Young Adult boeken zijn gericht op 
jongeren tussen de 15 en 21 jaar, maar 
worden ook door volwassenen gelezen. 
In Amerika bestaat het al veel langer. 
Vroeger had je kinderboeken zoals van 
Thea Beckman en Jan Terlouw dan een 
hele tijd niks en dan kwam Jan Wolkers. 
Later kwam Ronald Giphart die daar een 
beetje tussenin viel. In de Angelsaksische 
landen had je toen al een hele boekenkast 
vol ‘Young Adult’. Vooral veel Fantasy 
zoals ‘De Hongerspelen’. Een schrijfster als 
Veronica Roth, die de trilogy ‘Divergent’ 
schreef, verkocht maar liefst 31 miljoen 
exemplaren. In Amerika is het echt groot 
en tegenwoordig zie je ook bij ons in de 
boekhandel een aparte kast met ‘Yong 
Adult’. De doelgroep jong volwassenen 
vind ik een interessante en daar past mijn 
toon van schrijven goed bij. Het is ook een 
leuke leeftijd waarop je al denkt dat je 
alles weet. Terwijl er ook nog van alles mis 
kan gaan. Ik vind het leuk om figuren die 
heel normaal zijn de fout in te laten gaan 
in plaats van iemand waar je het van zou 
verwachten.”

Hoe ben je ooit op het idee gekomen 
om te gaan schrijven?
“Ik hield altijd al heel erg van lezen en 
in mijn achterhoofd had ik altijd het 
idee om ook zelf te gaan schrijven. 
Meestal komt het daar dan nooit van. 
Maar op een gegeven moment had 
ik tijd, ben ik er voor gaan zitten en 
begon ik te schrijven. Mijn eerste 
verhaal was een kinderverhaal en ik 
vond het toen ik het overlas, echt slecht. Dus 
zocht ik mijn heil in zelfhulpschrijfboeken. 
Daar heb ik veel van geleerd. Maar nadat 
ik alles had herschreven zag ik dat het nog 
steeds slecht was. Toen ging ik op cursus bij 
Annemarie Bon. Driekwart jaar lang elke 
zaterdagmiddag  hard werken, met veel 
huiswerk, maar ik heb er geleerd hoe je 
moet schrijven voor het hele spectrum van 
kinderen van drie tot vijftien jaar. En ik heb 
er geleerd dat schijven tien procent talent 
is en 90 procent doorzettingsvermogen. 
Aan het eind van de schrijfcursus won ik 
een verhalenwedstrijd, uitgeschreven door 
een uitgever. 

Mijn prijs bestond er uit dat ik gekoppeld 
werd aan de grote kinderboekschrijver Rien 
Broere. Iemand die al 120 kinderboeken 
geschreven heeft. Ik mocht als prijs opnieuw 
een verhaal schrijven en Rien op zou daarop 
reageren zodat ik het weer kon herschrijven 

Online boeken bestellen doe je bij van Grinsven
– advertorial – 

Het is met afstand de oudste boekhandel van Stratum: 
de kantoorboekhandel van Wouter van Grinsven. En 
eigenlijk is het ook de enige echte boekhandel in ons 

stadsdeel. Er staan geen tienduizenden boeken 
in de winkel maar élk boek is er makkelijk te 
bestellen. Via de site: 

www.boekhandelvangrinsven.nl

Op TV een leuk programma gezien of iets gelezen 
waardoor u het betreffende boek zou willen hebben? 

Bestel het meteen op uw op pc, tablet of mobiel. Op de site 
vindt u alle recent besproken boeken die op TV en radio of 
in tijdschriften en dagbladen besproken zijn.  U kunt ook 
zoeken op trefwoord, op titel, op ISBN-nummer of auteur. 
In minder dan geen tijd heeft u het gezochte boek besteld. 
U krijgt daarna snel per email een bericht van Wouter dat 
het klaar ligt in de winkel. Dezelfde dag als het op voorraad 

is en anders vanaf de eerstvolgende dinsdag of vrijdag na uw 
bestelling. Haal het dan in de winkel op wanneer het u uitkomt. 
Is er echt haast bij dan kunt u het boek desgewenst ook de 
volgende dag thuis laten bezorgen. Vanaf 15 euro zelfs gratis. 
Maar een bezoek aan de winkel in de Korianderstraat is 

natuurlijk gezelliger én geeft de gelegenheid uit het ruime 
assortiment kantoorartikelen net dát mee te nemen wat u toch 
nog nodig had. 
Klanten die helemaal niks met internet of computers hebben 
kunnen overigens Wouter van Grinsven (of een van zijn 
medewerkers) gewoon overdag bellen. De winkel is bereikbaar 
via 211 5217. En geloof het of niet: dat gaat net zo snel als 
bestellen via internet: ook dan ligt het bestelde 
boek binnen een paar dagen klaar in de 
winkel. En als het nodig is komt boekhandel 
Grinsven het zelfs bij u aan huis afl everen.
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Stratummer, piloot en schrijver:
Buddy Tegenbosch
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en hij weer kon reageren. Ik was brutaal 
en vroeg hem de paar hoofdstukjes van 
Pokerface, die ik al klaar had, te bekijken. 
Dat heeft hij gedaan. Het eerste hoofdstuk 
heb ik herschreven tot hij tevreden was. En 
zo ook zo met de volgende hoofdstukken. 
Na hoofdstuk vijf bood hij aan om door te 
gaan tot het boek af was. Gaaf. 

Ik heb bij wijze van spreken mijn eerste 
kinderboek geschreven met Rien Broere, 
iemand die al 25 jaar fantastische 
kinderboeken schrijft, naast mij. In een half 
jaar tijd was het hele boek klaar, want ik 
stopte er vanaf dat moment al mijn vrije 
tijd in. Ik had geen relatie in die tijd. Hond 
uitlaten, boodschappen doen en verder 
alleen maar schrijven. Ieder hoofdstuk 
opsturen en dan wachten tot het weer 
terug kwam met allerlei commentaar. Dat 
voelde steeds als het uitpakken van een 
cadeautje. Naarmate het boek naar het 
einde ging werd zijn commentaar minder. 
Toen we op driekwart van het boek waren 
adviseerde Rien om maar wat op te sturen 
naar de uitgeverij. Die lezen normaal alleen 
volledige manuscripten maar op basis van 

wat ik had opgestuurd besloten ze het 
boek uit te willen geven zodra het klaar 
was. Pokerface is nu aan zijn vierde druk 
toe en er zijn er rond de 5000 exemplaren 
verkocht. 

De helft is voor een debuut normaal. Dus 
dat is heel bijzonder. Ook is het boek 
uitgekozen als kerntitel door de Jonge 
jury een stichting die het lezen bevorderd 
op scholen. En wordt volgend jaar ook 
nog opgenomen in de Jonge Lijsters, een 
keuzepakket met speciaal geselecteerde 
boeken die je via school tegen een 
gereduceerd tarief kunt bestellen. Ik word 
regelmatig uitgenodigd door stichting 
Schrijvers School Samenleving (SSS) om een 
praatje te doen op scholen. Dat is heel gaaf 
en ook bijzonder gezien het feit dat ik pas 
één boek heb uitgebracht. Het boek wordt 
veel gelezen door VMBO’ers, die eigenlijk 
relatief weinig lezen. Via de stichting SSS 
word ik vaak uitgenodigd in de klas hoewel 
ik pas één boek heb uitgegeven. 

Spannend
Mijn uitgever, uitgeverij Van Goor, is 
onderdeel van een van de grootste uitgevers 
in Nederland. Het was heel spannend of 
ze ook mijn tweede boek wilden uitgeven. 

Ik heb nu niet zoveel 
tijd meer want ik 
heb naast mijn 
drukke baan als 
piloot inmiddels 
ook een gezin. En 
mijn eerste boek is 
al bijna twee en 
half jaar geleden 
verschenen. 
Gelukkig wilden ze 
ook mijn tweede 
boek graag 
uitgeven. Het is fijn 
dat ik schrijven kan 
als ik onderweg ben. Ik schrijf ’s avonds 
op mijn hotelkamer en overdag weet ik 
inmiddels over de hele wereld de cafeetjes 
te vinden met wifi en een stopcontact. Ik 
heb me aangeleerd om te stoppen midden 
in een alinea of soms zelfs midden in een 
zin. Omdat ik vaak pas dagen later weer 
verder kan schrijven heb ik dan altijd 
alvast een beginnetje zodra ik verder 
ga.”

Buddy: “De doelgroep jong volwassenen 
vind ik een interessante”
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oeken bestellen doe je bij van Grinsven

via 211 5217. En geloof het of niet: dat gaat net zo snel als 
bestellen via internet: ook dan ligt het bestelde 
boek binnen een paar dagen klaar in de 
winkel. En als het nodig is komt boekhandel 

Talent in Stratum 

Buddy is niet alleen schrijver 
maar ook een actief blogger:

www.buddytegenbosch.nl
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– advertorial –

Deniz: 
wereldsupermarkt in 
Stratum

Jongste broer Emin staat aan de kassa 

wereldsupermarkt in 

Supermarket Deniz is hét adres voor 
bijzondere tappas-schotels. Ideaal om de 

feestdagen een extra (lekker) accent te geven. 
U kunt het hele jaar door bij Deniz terecht voor 

speciaal samengestelde hapjes en schotels. 
De broers denken daarbij altijd graag met u mee.

Kijk ook op: Deniz-Supermarkt

speciaal samengestelde hapjes en schotels. 

Supermarket Deniz is hét adres voor 
bijzondere tappas-schotels. Ideaal om de 

feestdagen een extra (lekker) accent te geven. 
U kunt het hele jaar door bij Deniz terecht voor 

speciaal samengestelde hapjes en schotels. 

bijzondere tappas-schotels. Ideaal om de 
feestdagen een extra (lekker) accent te geven. 
U kunt het hele jaar door bij Deniz terecht voor 

speciaal samengestelde hapjes en schotels. speciaal samengestelde hapjes en schotels. 
De broers denken daarbij altijd graag met u mee.

Kijk ook op: 

speciaal samengestelde hapjes en schotels. 
U kunt het hele jaar door bij Deniz terecht voor 

speciaal samengestelde hapjes en schotels. 
U kunt het hele jaar door bij Deniz terecht voor 

speciaal samengestelde hapjes en schotels. 
De broers denken daarbij altijd graag met u mee.

speciaal samengestelde hapjes en schotels. 
U kunt het hele jaar door bij Deniz terecht voor 

speciaal samengestelde hapjes en schotels. 

Ugur en Zulkif Oruc

Deniz Supermarket is 
gevestigd op de hoek 
van de Roostenlaan en 
de Gladiolusstraat in 
Stratum. 
Het is het bedrijf van twee broers: Zulkif 
en Ugur Oruc, die veertien jaar geleden 
vanuit Turkije naar Nederland kwamen.

Deniz is niet jullie familienaam.
Ugur: “Nee Deniz is betekent letterlijk ‘zee’. 
Het is makkelijk te onthouden en goed uit 
te spreken in verschillende talen en het past 
natuurlijk goed bij Nederland.”

Zulkif: “We hebben voor die naam gekozen 
omdat onze supermarkt een winkel is voor 
mensen met uiteenlopende nationaliteiten. 
De producten die we hier verkopen 
komen niet alleen uit Turkije maar uit veel 

verschillende landen.”

Waarom zijn jullie een 
supermarkt begonnen?
Ugur: “Ik heb meer dan tien 
jaar ervaring in dit vak. Ik 
ging al jong bij Albert He-
ijn werken en daarna heb 
ik allerlei functies gehad 
bij andere supermarkten. Ik 
heb het vak in de praktijk 
geleerd.”

Zulkif: “Ik heb altijd 
parttime gewerkt in een 

Turkse supermarkt. Ook toen ik een eigen 
uitzendbureau runde. We hebben allebei 
jarenlang praktisch al het geld gespaard 

wat we verdienden. 
We waren op 
zoek naar een 
geschikt pand 
in Eindhoven 
want dat is 
inmiddels 

een drukke internationale stad 
geworden. Dit jaar zagen we 
kans om onze eigen supermarkt 
hier in Stratum te beginnen.”

Ugur: “We wilden niet een typische Turkse 
supermarkt beginnen. Die zijn er hier al 
genoeg. Deniz voert een diep en breed 
internationaal assortiment. Uiteenlopend 
van Aziatische, Poolse, Bosnische of 
Marokkaanse producten en specialiteiten. 
Zelfs wat Afrikaanse en typisch Amerikaanse. 
Maar natuurlijk ook de gewone dagelijkse 
artikelen. Met zo’n breed assortiment 
hebben wij eigenlijk geen concurrent hier in 
Eindhoven.”

Zulkif: “En verder onderscheiden we ons 
vooral door onze uitgebreide groenten– en 
fruit afdeling en onze versvleesafdeling. 
Mijn broer Ugur beent het vers aangevoerde 
vlees hier zelf uit. Het is een kwaliteitsslagerij 
op zichzelf. Natuurlijk wel op basis van de 
voorschriften die moslims in acht nemen. Dus 
voor varkensvlees moet je naar onze collega 
aan de overkant. Groenten en fruit koop ik 
drie keer per week persoonlijk in op de vei-
ling in Venlo. Daarbij selecteer ik altijd op 
topkwaliteit. Mijn uitzendbureau was gericht 
op de tuinbouwsector en ik weet precies 
waar ik op moet letten bij de kwaliteit van 
groenten en fruit. Ook hier weer een breed 
assortiment. Zo verkopen we hier niet één 
maar vijf soorten tomaten. 
Klanten zien hier vaak al-
lerlei nieuwe soorten 
en varianten in 
groente en fruit.”

Zulkif: “Onze 
groente en fruitafde-
ling en onze vleesaf-
deling zijn eigenlijk 
twee speciaalzaken 
op zich maar de 
prijzen zijn een stuk 
lager.  Bij andere super-
markten betaal je voor een 
citroen 60 cent en hier een kwartje. 
Kipfi let die je elders in de aanbieding 
koopt koop je hier het hele jaar door voor 
die prijs. Dat kan omdat wij genoegen 
nemen met minder marge én omdat we 
als familiebedrijf minder personeelskosten 
hebben. 

Ugur: “Een belangrijke reden om bij ons 
te kopen is dat je hier boodschappen 
kunt doen voor een 
echt rijke keuken. Wij 
verkopen kruiden en 
bijzondere producten 
uit verschillende landen 
waarmee je in een echte 
wereldkeuken in huis 
haalt. Je vindt hier in het 
ruime diepvrieseiland 
speciale soorten vis”

Wat moeten we verder 
nog vermelden?
Zulkif: “We hebben een 
ruim opgezette winkel, 
zeker vergeleken bij andere supermarkten. 
In onze gangpaden kun je zonder te botsen 
je winkelkarretje keren. Omdat we een 
familiebedrijf zijn scheppen we er een eer in 
om klanten het gevoel te geven dat ze hier te 
gast zijn. We nemen graag de tijd om uitleg 
te geven over onze producten. Als de klant 
hier een onbekend product aantreft geven 
we graag een goed recept mee.”
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Praat en denk mee over de 
toekomst van Stratum

De gemeente is gestart met het opstellen van 
een visie en een programma voor Stratum. 
Onder een visie wordt verstaan een beeld 
van hoe wij vinden dat Stratum er in de 
toekomst uit moet zien. Een programma 
geeft een overzicht van activiteiten die erop 
gericht zijn dat gewenste eindplaatje te 
realiseren. 

Die visie en dat programma moeten samen 
met Stratum ontwikkeld worden. Dat 
past in het plan van de gemeente meer 
gebiedsgericht te gaan werken en beleid 
samen met de inwoners en professionele 
partners in het gebied op te stellen.

Wat voor stadsdeel is Stratum?
Op het moment wordt als voorbereiding een 
analyse gemaakt van Stratum; hoe zit het 
stadsdeel in elkaar, welke ontwikkelingen 
zien we en wat is de betekenis van het 
stadsdeel voor de hele stad.   We zien 
dat Stratum een gebied is waar nog 
veel getuigt van een rijke historie: oude 
radialen, oorspronkelijke arbeiderswijken, 
monumentale panden, een beschermd 

stadsgezicht en zelfs een beschermde 
dorpsstructuur. We zien dat Stratum op 
de eerste plaats een woongebied is met 

heel diverse buurten en buurtjes met ieder 
een heel eigen karakter. Maar het is ook 
een stadsdeel met veel groen. Bijna 40 
procent van het oppervlak van Stratum is 
groengebied vermengd met andere functies 
zoals onderwijs, sport en wonen.

Sociale problematiek
Hoewel het over het algemeen goed gaat 
met de Stratummers zien we in enkele 
buurt ook sociale problematiek. Mensen 
die werkloos zijn of eenzaam en kampen 
met gezondheidsproblemen. Daarnaast 
levert Stratum haar bijdrage aan de stad 
bijvoorbeeld door middel van een stedelijk 
voorzieningen zoals de schouwburg, 
enkele musea etc. maar ook bijvoorbeeld 
door een flink aantal arbeidsplaatsen, 
vooral geconcentreerd in de strook langs 
het kanaal.

Praat en denk mee 
Het Bewonersplatform Stratum en de ge-
meente nodigen u uit om op 27 januari met 
ons mee te denken over de toekomst van 
Stratum. We zullen eerst kort onze analy-
se presenteren en willen graag daarna met 
u ingaan op een aantal vragen zoals: hoe 
kunnen wij ervoor zorgen dat Stratum nu en 
in de toekomst een fijn gebied is om te wo-
nen, te verblijven en te werken? Wat moe-
ten we behouden? wat kunnen we verbete-
ren? Hoe kunnen we een bijdrage leveren 
aan stedelijke doelstellingen rond bij-
voorbeeld het milieu, duurzaamheid, 
een gezonde stad, etc.? 

Hoe moet Stratum er over tien jaar uitzien? Wat moet er 

gebeuren om van Stratum een stadsdeel te maken waar 

bewoners (nog) trots(er) op kunnen zijn en een stadsdeel 

waar ze met plezier wonen? Wij nodigen u uit hierover 

met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. De 

bedoeling is om in 2016 te komen tot een visie en een 

gebiedsprogramma voor Stratum.

Elk onderwerp waar Stratum belang 
bij heeft kan via het Bewonersplatform  
Stratum op de (politieke) agenda gezet 
worden. Het Bewonersplatform wordt 
door de  gemeente in staat gesteld om 
via De Stratummer een breed publiek te 
bereiken. 

Door middel van openbare avonden 
wordt zo’n onderwerp helemaal uitge-
diept. En ook de resultaten (of het onver-
hoopt uitblijven daarvan) communiceren 
we weer via De Stratummer. Op 19 mei  
j.l. was er een bijeenkomst op die met 
ruim 70 mensen goed bezocht werd. 

Naar aanleiding van die avond 

hebben drie mensen zich 

verenigd in een werkgroep 

‘Kamerbewoning en 

woningsplitsing’. 

Zij willen deze problematiek 

verder uitdiepen (opnieuw) onder 

de aandacht van de politiek 

brengen. Zij zoeken daarvoor 

nog enige versterking.

Spreekt dit onderwerp u aan? Wilt u 
ook meedoen met deze werkgroep? 
Meld dit dan eenvoudig via een 
mailtje. 

Het adres is:

 aanmelden@platformstratum.nl

Oproep: doe mee met de werkgroep 
kamerbewoning en woningsplitsing

Kom ook naar de openbare 

avond op Woensdag 

27 Januari in Pand P

Het oude Plaza Futura, 

Leenderweg 65.

Aanvang 19.30 uur
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Recycle kastjes in Tivoli

Foto’s: Carlo Schuman

Foto’s: Uit De Buurtfabriek

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

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

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

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

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

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

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

Woning Tivoli als filmlocatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Martien Vissers met producent Matthijs van 
Heijningen en zijn vrouw.
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Mevrouw Hovener (81) heeft vanwege een verlamde 
middenrifspier 24 uur per dag zuurstof nodig. Ook 
heeft ze een pacemaker als gevolg van hartfalen. 
Ze is gauw moe en het komt voor dat ze ‘zomaar’ 
flauwvalt. Reden genoeg om een oogje in het zeil 
te houden, vindt ook dochter Esther. 
Al sinds 2002 maakt Mevrouw 
Hovener gebruik van beeldzorg. 
Sinds acht maanden verloopt dit 
via de iPad. 

“Ik ben gezegend met een groot netwerk”, 
vertelt mevrouw Hovener trots. “Mijn vijf 
kinderen dragen allemaal hun steentje bij, 
mijn kleinkinderen zorgen voor gezellig-
heid en ik heb lieve buren. Ook komt er 
regelmatig iemand van de Zonnebloem 
langs. Maar het is natuurlijk niet te doen 
om altijd iemand in de buurt te hebben. 
Beeldzorg via de iPad biedt me een veilig 
gevoel. Zeker ’s avonds en ’s nachts.”

Hoe werkt het? “Het is echt heel eenvoudig”, vindt mevrouw 
Hovener. “Ik bel de zorgcentrale van ZuidZorg via de Beeld-
belapp op mijn iPad. Met één druk op de knop zien we el-
kaar via het schermpje. Ze vragen hoe het met me gaat. Of 
ik geef door dat ik op enig moment de afgesproken zorg niet 
nodig heb. Op twee vaste momenten in de week bellen ze 
mij, op zaterdag- en maandagavond. De rest van de week 
kan ik bellen als het nodig is, bijvoorbeeld als ik me niet 
lekker voel.” Had u snel door hoe de iPad werkt? Mevrouw 
Hovener: “Ik was erg snel gewend. Ik heb drie keer hulp ge-
kregen van een iPad-coach van ZuidZorg en die kan ik nog 
steeds raadplegen als dat nodig is. Een fijn idee!”

Meer dan zorg. ZuidZorg helpt mevrouw Hovener elke dag 
met uit- en aankleden en vier keer per week met douchen. 
Op de overige dagen springen haar dochters bij. Esther is er 

op vrijdag en zaterdag voor de boodschap-
pen en het poetswerk. Esther: “De 

iPad vergroot mam’s wereld. 
Dat is ons ook wat waard! 
Via uitzending gemist kijkt 

ze programma’s terug en ze 
volgt het nieuws. 

Zeker een uitkomst in de avond, want het is geen vroege 
slaper. De iPad gaat mee naar boven nadat de zorg is ge-
weest. We doen Wordfeud. Goed voor de hersengymnas-
tiek! Via de chat vragen we dan ook even hoe het met haar 
gaat. En ik heb haar laatst aangemeld op Facebook. Daar 

gaat ze zelf niet actief mee aan de slag, maar het is wel 
super leuk om oude bekenden terug te zien. Dan gaan we 
’s middags samen berichtjes lezen en versturen naar tante 
Greet uit Winschoten. Die had ze al heel lang niet meer ge-
zien en gesproken.”
Ook buitenshuis is er een veilig gevoel. Naast beeldzorg ge-
bruikt mevrouw Hovener gebruik van personenalarmering. 
“Met de zorg van ZuidZorg en deze moderne hulpmiddelen 
erbij voel ik me heel veilig”, vertelt ze. “De personenalarme-
ring is er voor noodgevallen, de iPad voor als ik een vraag 
heb, of een niet-pluis gevoel. Ik kan zelfs buitenshuis contact 
maken met de zorgcentrale. De iPad kan makkelijk mee, sa-
men met mijn mobiele zuurstofapparaat. We gaan binnen-
kort dat nieuwe restaurantje in Veldhoven uitproberen!” 

Heeft u interesse in beeldzorg via de iPad, of wilt u 

meer informatie over de mogelijkheden en kosten, 

neem dan contact op met 040- 2 308 408. Of loop 

eens binnen bij een van de gratis spreekuren van 

de wijkverpleegkundigen, zie: 

www.zuidzorg.nl/zorg-thuis/inloopspreekuren

Veilig, handig en gezellig: altijd iemand in de buurt

Beeldzorg via de iPad
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Zorg in Stratum 
Samen naar een muzikale 
voorstelling, het literair café, 
Vitalis fit of het orkestje? Een 
etentje voorafgaand aan een 
mooie voorstelling? Of samen 
zingen in een koor? Met de Vitalis 
SamenUITagenda.nl kun je zoeken 
naar evenementen en activiteiten, 
onderzoeken wie met ergens met 
je mee naar toe wil, je eigen 
uitstapje of evenement aanbieden én 
organiseren.

Samen UIT
Mensen dichter bij elkaar brengen, dat is de missie van dit nieuwe 
sociale netwerk. Het idee is ontstaan op het Eindhovense Sint Lucas, 
dé school voor beroepen in de creatieve industrie. Studenten en 
docenten zochten naar een manier om mensen bijeen te brengen 
door middel van activiteiten en zo hun sociale deelname te 
vergroten. SamenUITagenda.nl biedt een platform voor activiteiten. 

Het doel is dat mensen met dezelfde 
interesses elkaar ontmoeten. Dus ook 
iets kleins organiseren is mogelijk, zoals 
samen Olympische Spelen of Gooische 
Vrouwen kijken, Misschien is iemand 
wel op zoek naar een wandelpartner of 
spelpartner bij een potje rikken. Of zoekt 
iemand een maatje om mee te gaan 
naar een concert, lezing, wandeling of 
etentje. Alles kan. SamenUITagenda.nl is 
gebruiksvriendelijk en is er voor jong en 
oud.

Hoe werkt het?
Op Vitalis samenUITagenda.nl staan vele evenementen, Een ieder 
die wil, van activiteiten–begeleider tot verzorgende, van mantel-
zorger tot vrijwilliger, kan een activiteit of aanvraag toevoegen of 
zich aanmelden voor een activiteit.

De Vitalis SamenUITagenda.nl is onderdeel van het 
landelijk SamenUITagenda.nl-netwerk. kijk op: 

www.eindhoven.samenuitagenda.nl

Vitalis op SamenUITagenda.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.

• Stress of bent u prikkelbaar? 

•  Hebt u vaak hoofdpijn of last van vermoeidheid? 

•  Last van menstruatieklachten, opgeblazen 

gevoel of slaapproblemen?

Dan is ACUPUNCTUUR misschien iets voor u!

www.cirkelvanbalans.nl  •  06 20 35 91 93  •  Bomanshof 19 • 5611 NJ  •  Eindhoven

Cirkel van Balans
Praktijk voor fysieke en mentale gezondheid

SamenUITagenda.nl zorgt ervoor dat mensen 
met dezelfde interesses elkaar ontmoeten. Elke vrijdag markt in Wilgenhof

Iedere vrijdag van 10 uur tot 12 uur is er 
markt in Vitalis Wilgenhof. Groente, fruit, 
kaas en brood maar ook oud Hollands 
snoep en cadeau artikelen. Iedereen uit de 
wijk is van harte welkom.

Elke dag wijkbibliotheek
De wijkbibliotheek op basis van 
het boek voor boek principe. 
Iedere dag geopend van 9 
uur tot 18 uur op de eerste 
verdieping. 
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Locatie Wilgenhof: Gasthuisstraat 1 (ingang Schalmstraat)  5614 AR Eindhoven 
Fysiotherapie Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • T:  040-2125333    

E: info@fysiotherapieheezerweg.nl   •  www. fysiotherapieheezerweg.nl
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Al vanaf 1978 werkt Gré 
Sengers in de Wilgenhof.
Na allerlei interne 
verhuizingen is daar sinds 
enkele jaren een mooie 
praktijkruimte, bestaande uit 
een behandelkamer en een 
volledig ingerichte oefenzaal 
met trainingsapparatuur.

Vanwege uitbreiding van 
het aantal appartementen en toename van de vraag naar 
fysiotherapie werken er inmiddels met meerdere therapeuten op 
deze locatie. Het team van Wilgenhof bestaat nu uit  onze twee 
geriatriefysiotherapeuten Gré en Aafke, manueel therapeut Ruud 

en COPD specialist Nynke.

Gré: ”Omdat het voor ouderen belangrijk 
is om zelfstandig te blijven wonen, 
biedt de praktijk speciale trainingen 
aan om dit mogelijk te maken. Er zijn 
op verschillende dagen medische 
fi tnesstrainingen in groepsverband, 

begeleid door een van onze 
ervaren fysiotherapeuten. Maar 
ook ieder die gewoon plezier 
heeft in het bewegen en daarbij 
begeleiding wil is welkom. 

Ook mensen die niet in Wilgenhof 
wonen, kunnen hier terecht voor 
fysiotherapie en medische fi tness.

Fysiotherapie Heezerweg werkt 
samen met verschillende Stratum-

se thuiszorg organisaties en is aangesloten bij diverse netwerken. 
Daardoor is er veel kennis en ervaring met het behandelen van 
onder andere ‘etalagebenen’, COPD, niet aangeboren hersenletsel, 
MS en Parkinson. Binnen ons team zijn er zowel specialisten 
voor de begeleiding na een knie–of heupoperatie als voor het 
behandelen van schouderklachten.

Zowel in Wilgenhof als in onze praktijk 
op de Heezerweg kunt u terecht voor 
bovengenoemde behandelingen. 
Dit kan ook zonder verwijzing van 
een arts.”

‘Fysiotherapie Heezerweg’ ook in Vitalis Wilgenhof

nieuwsgierig?
www.55pluseducatief.nl

educa55@iae.nl
040 290 85 03

55 Plus Educatief
een leven lang leren

jonger?
ook welkom!

BEELDENDE
KUNST

LEVENS-
BESCHOUWING

TALEN

DE DIGITALE 
WERELD

LEES EN 
SCHRIJF-
KRINGEN

TABLETS EN 
SMARTPHONES

GESCHIEDENIS

SAMEN-
LEVING

FOTOGRAFIE

FILOSOFIE

MUZIEK

THEMA-
BIJEEN-

KOMSTEN

 Let op: SALE !
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

Masaka.nl
praktijk voor massagetherapie en coaching

• Therapeutische behandelingen
• Energetische behandelingen

• Oosterse behandelingen
• Wellness behandelingen

Valkenswaardseweg 35 • 5595 XB • Leende • 06 11183132

 10 autominuten vanaf het Floraplein!
Vergoeding via zorgverzekering mogelijk



OPEN KINDERPLEIN ROUTE
 Zaterdag 23 januari van 10.00 tot 12.00 uur

Op zaterdag 23 januari openen 12 Korein Kinderpleinen in Stratum en Tongelre tegelijkertijd 
de deuren. Zo kunt u op één ochtend verschillende Korein Kinderpleinen bij u in de regio 

bezoeken. Wij laten u graag zien hoe wij zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving voor 
uw kind waarin het alle ruimte krijgt om te spelen en te ontdekken, samen met de andere 

kinderen op de groep. Wij ontmoeten u graag tijdens onze Open Kinderplein Route! 
www.koreinkinderplein.nl/open-kinderplein-route

Locatie Wilgenhof: Gasthuisstraat 1 (ingang Schalmstraat)  5614 AR Eindhoven 
Fysiotherapie Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • T:  040-2125333    

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

Locatie Wilgenhof: Gasthuisstraat 1 (ingang Schalmstraat)  5614 AR Eindhoven 

– advertorial – 

Locatie Wilgenhof: Gasthuisstraat 1 (ingang Schalmstraat)  5614 AR Eindhoven 
Fysiotherapie Heezerweg 307 •  5643 KE Eindhoven • T:  040-2125333    

Locatie Wilgenhof: Gasthuisstraat 1 (ingang Schalmstraat)  5614 AR Eindhoven 

Al vanaf 1978 werkt Gré 
Sengers in de Wilgenhof.
Na allerlei interne 
verhuizingen is daar sinds 
enkele jaren een mooie 
praktijkruimte, bestaande uit 
een behandelkamer en een 
volledig ingerichte oefenzaal 
met trainingsapparatuur.

Vanwege uitbreiding van 
het aantal appartementen en toename van de vraag naar 
fysiotherapie werken er inmiddels met meerdere therapeuten op 
deze locatie. Het team van Wilgenhof bestaat nu uit  onze twee 
geriatriefysiotherapeuten Gré en Aafke, manueel therapeut Ruud 

en COPD specialist Nynke.

Gré: ”Omdat het voor ouderen belangrijk 
is om zelfstandig te blijven wonen, 
biedt de praktijk speciale trainingen 
aan om dit mogelijk te maken. Er zijn 
op verschillende dagen medische 
fi tnesstrainingen in groepsverband, 

begeleid door een van onze 
ervaren fysiotherapeuten. Maar 
ook ieder die gewoon plezier 
heeft in het bewegen en daarbij 
begeleiding wil is welkom. 

Ook mensen die niet in Wilgenhof 
wonen, kunnen hier terecht voor 
fysiotherapie en medische fi tness.

Fysiotherapie Heezerweg werkt 
samen met verschillende Stratum-

se thuiszorg organisaties en is aangesloten bij diverse netwerken. 
Daardoor is er veel kennis en ervaring met het behandelen van 
onder andere ‘etalagebenen’, COPD, niet aangeboren hersenletsel, 
MS en Parkinson. Binnen ons team zijn er zowel specialisten 
voor de begeleiding na een knie–of heupoperatie als voor het 
behandelen van schouderklachten.

Zowel in Wilgenhof als in onze praktijk 
op de Heezerweg kunt u terecht voor 
bovengenoemde behandelingen. 
Dit kan ook zonder verwijzing van 
een arts.”

‘Fysiotherapie Heezerweg’ ook in Vitalis Wilgenhof



18

Fijne 
feestdagen
Het SNS Team uit Eindhoven
Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

Al bijna twaalf en 
een half jaar komt 
elke woensdagmid-
dag een kaartclub 
bij elkaar. Van 

kwart voor twee tot kwart voor vijf wordt 
er gerikt in het gastvrije hotel Parkzicht 
aan de Alberdingk Thijmlaan. 

“Wij zijn een clubje grijze bollen en helaas 
valt er van tijd tot tijd iemand af. Het 
zou fijn zijn als we weer minimaal drie 
tafels kunnen vullen, ook als er een keer 
iemand ziek is of op vakantie gaat.”

“Wij zijn een echte gezelligheidsclub 
met toevallig net zoveel heren als dames. 

Hier wordt niet met het mes op tafel gespeeld. 
Er zijn ook kaartclubs waar je echt niet mag 
praten maar hier wordt nog nét niet alles 
voorgezegd. Alleen bij misére is het ‘met of 
zonder praatje”.

“We verteren twee consumpties per persoon 
dat is de entree. Verder vragen we een klei-
ne contributie van vijf euro in de maand. Dat 
is ons potje ‘lief en leed’. Als er weinig leed 
is gaan we daar met z’n allen van eten hier 

in het Parkhotel. 

Die worden natuur-
lijk niet echt rijk van 
ons en toch zijn 
we elke week hier 
weer welkom. 

Het is wel een heel trouw clubje. Als je 
meedoet verwachten de anderen wel dat je 
zoveel mogelijk elke week meedoet.  

En hoe kunnen geïnteresseerden zich 
aanmelden?
“Je loopt hier maar gewoon naar binnen op 
woensdagmiddag, dan zie je ons vanzelf 
wel zitten en anders vraag je aan de 
receptie maar even waar je moet 
zijn.”

Rikken in Stratums Hotel Parkzicht

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

Kijk op www.luchtfotoboektongelre.nl

€ 9,95
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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

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

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.

De visspecialist van het zuiden
• Assoriment van Aal tot Zeewolf
• Eigentijds, ambachtelijk 
• Cateringservice, complete Partyservice en BBQ

Raadhuisstraat 12a • 5582 JD • Waalre
www.zwarthoedviswinkel.nl

T:  040 22 15 089

• Eigentijds, ambachtelijk 
• Cateringservice, complete Partyservice en BBQ

Aangepaste 

openingstijden tijdens 

de feestdagen.

Kijk op onze site!

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

Open: dinsdag, woensdag en donderdag 9–18 uur. 
Vrijdag 9–19 u. Zaterdag 9 –17 uur.

•  Exclusieve producten  

•  Persoonlijk advies

•   Jarenlange ervaring en vakkennis

•   Altijd een exclusieve behandeling 

voor een betaalbare prijs.

Leenderweg 116 
5615 AC Eindhoven
06 14245629  
info@hetverkooplokaal.nl • www.hetverkooplokaal.nl 

In het verKooplokaal kun je je eigen spullen verkopen. 

Huur simpel een plank of kledingrek. 

Je hoeft niet aanwezig te zijn maar de opbrengst is helemaal 

voor jou. Interesse? Neem snel een kijkje in de winkel.

170 Cursussen, waaronder 120 taalcursussen

Lezingen op allerlei gebied

Excursies voorafgegaan door lezingen

Kijk op:  www.vu-eindhoven.nl

170 Cursussen, waaronder 120 taalcursussen

Lezingen op allerlei gebied

Excursies voorafgegaan door lezingen

Kijk op:  www.vu-eindhoven.nl



Servicepagina 

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.

Druk: Drukkerij Strijbos Waalre

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

Politie:

Afdelingsbureau Eindhoven Stratum-Tongelre
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven

Telefoon: 0900-8844.
De wijkagenten van Stratum:

Stratum binnen de Rondweg:
Lydie Thomtassen
Heistraat e.o., Tuindorp, Nieuwe Erven
Volg @brigadierTUIN op Twitter
Erwin van Melis
Den Elzent, Iriswijk, Looiakkers, Rochusbuurt
Volg @brigadierSTRMce  op Twitter 

Stratum buiten de Rondweg:
ten westen van de Leenderweg
Frans van der Aa
Eikenburg de Roosten, Poelhekkelaan e.o.
Gennep en Genneperparken
Volg @brigadierSTRMaa  op Twitter
Piet van Schooten
Kerstroosplein, Bloemenbuurt noord
Bloemenbuurt zuid

Stratum buiten de Rondweg: 
ten oosten van de Leenderweg
Rob van Hout
Kruidenbuurt, Sintenbuurt
Rob Panjoel
Burghplan, Poeijers
Volg @brigadierSTRMbp 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, 
BloemenbuurtZuid
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, Tuin-
dorp
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) 
• Buurtzorg
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 Onderhoud en reparatie
W: www.trudo.nl  
T: 0800 - 88888 11


