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Van de redactie
De lente is begonnen en sommige 
Stratummers hebben het er maar druk 
mee. De leden van dahliavereniging  
Maria Middelares hebben hun knollen 
weer gepoot. Zie pagina 6. Ook de 
Stratumse imkers hebben hun handen 
vol nu hun bijenvolken weer actief 
worden. Zij waren overigens blij  met 
het artikel over hen dat in ons vorige 
nummer stond. Zie pagina 16. 
In dit nummer verder twee interessante 
Stratummers: designer muzikant en 
oud politicus Ruud Nordt en beeldend 
kunstenaar Lex Grote.

Na het grote succes in 2015 organiseert een groep 
enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met de 
Koninklijke Wandel Bond Nederland voor de tweede 
keer een avondvierdaagse in Stratum. 
De start is op dinsdag 31 mei en iedere dag wordt er vijf kilometer 
afgelegd. Gezellig wandelen met de hele familie en elke avond een 
andere route. Iedereen die de vierdaagse uitloopt ontvangt een medaille. 
Kijk op www.avondvierdaagse-stratum.nl 
Aanmelden via: stratumseavond4daagse@gmail.com 

Stratumse vierdaagse 

Stratum aan zet 

KunstRoute65

– advertorial – 

Trimsalon 3 Amigo’s werkt niet alleen aan het uiterlijkTrimsalon 3 Amigo’s werkt niet alleen aan het uiterlijkTrimsalon 3 Amigo’s werkt niet alleen aan het uiterlijkTrimsalon 3 Amigo’s werkt niet alleen aan het uiterlijkTrimsalon 3 Amigo’s werkt niet alleen aan het uiterlijk
Irma van Haandel is gediplomeerd 

trimmer. Samen met haar man 
Dave heeft ze achter hun woning 
de eerste erkende hondentrimsalon 

van Stratum gerealiseerd. Een 
hygiënisch betegelde ruimte voorzien van 
vloerverwarming en uitgerust met de beste 
professionele apparatuur.
Irma: “Ik kan me geen leven voorstellen zonder 
hond en wilde van jongsaf aan al met dieren 
werken. Daarom ben ik mijn eigen trimsalon begonnen. Ik werk 
altijd met één hond tegelijk zodat mijn volledige aandacht naar 
dat dier uit kan gaan. Geen lopende bandwerk: ik doe mijn werk 
zonder op de klok te kijken. Honden hebben gevoel en emotie 
en daarom heb ik mij ook daar in verdiept. Een specialiteit van 
mij is het toepassen van aromatherapie, omdat honden gevoelig 
zijn voor speciale rustgevende geuren. Ook heb ik me verdiept in 
de manier waarop je honden het beste kunt aanraken. Ik gebruik 
de zogenaamde ‘TTouch methode’. Dat werkt stimulerend en 
heeft een ontspannend en genezend effect zodat het dier zijn 
lichamelijke en geestelijke balans kan (her)vinden.” 

Trimmen is niet alleen goed voor langharige (show)
honden. In de trimsalon komen juist ook kortharige 
honden. Zo biedt the 3 amigos een effectieve anti-

rui behandeling die overlast 
door verharing minimaliseert. 
En ook belangrijk: er wordt o.a. 
gekeken naar de nagels van de 
hond.

Irma: “Vaak zie ik dat vacht-
onderhoud vergeten wordt. 
Door een goede vachtconditie 
zal een hond zich beter gaan 
voelen. Daarom biedt trimsalon 

de the 3 amigos een borstelarrangement aan 
inclusief het beste advies om de vacht zelf bij te houden. Ideaal 
is als ik een hond van pup af aan kan begeleiden. Dan heeft het 
dier van jongs af aan een gezonde vacht en.. hij blijft ook lekker 
ín zijn vel zitten.”  

Voor wie geen eigen vervoer heeft is er binnen Stratum een gratis 
haal– en brengservice. Ook gratis is het Puppy uurtje, bedoeld 
om jonge pups te laten wennen aan een trimsalon: een stukje 
socialiseren van de jonge hond!  

Bij Irma is alles erop gericht de hond ook 
voor het baasje te ‘veraangenamen’. Kijk 
op www.the3amigos.nl voor meer 
informatie en de tarieven.

Fabritiuslaan 71 • 5645 ER Eindhoven    M: 06 1982 0490 • W: www.the3amigos.nl

Voor de derde keer dit jaar zal het succesvolle Stratum aan 
Zet worden georganiseerd. Dit jaar vindt het evenement plaats 
op zondag 26 juni 13.00 – 18.00. Stratum aan Zet is een 
prachtig voorbeeld van samenwerking van meerdere wijken: 
Tivoli, Sintenbuurt en Burghplan. Voor mensen met 
bijzondere hobby’s of talenten zijn er weer kramen en podia 

beschikbaar in het Bonifaciuspark. 
Meer info via: stratum.aan.zet@gmail.com of facebook.stratumaanzet..

KunstRoute65 is de organisatie die workshops kunst, cultuur en technologie 
aanbiedt aan senioren. In mei en in juni kunt u in Schuttersbosch en Nieuwe  
Erven tijdens drie middagen kennis maken met 3D-printen of geluid 
zichtbaar maken. Meer informatie via  www.kunstroute65.nl  
of  06-38498574.  Zie ook pagina 13.
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Ben je een echte Stratummer? 
“Inmiddels wel maar ik ben in 1937 geboren 
in Santpoort, gemeente Velsen. Mijn lagere 
schoolperiode viel daarom in de Tweede 
Wereldoorlog. Ik heb de ellende van 
de hongerwinter bewust meegemaakt: 
tulpenbollen eten, suikerbieten en alles wat 
maar een beetje eetbaar was. Aan het eind 
van de oorlog lag ik in bed met een buikje 
van hongeroedeem, de oorlog had niet veel 
langer moeten duren. Na de oorlog heb ik 
HBS-b gedaan. Daarna moest ik in militaire 
dienst en kwam ik terecht in Oirschot.”

En beviel het in Brabant?
“Ja, meteen. Ik leerde 
leuke mensen kennen 
en daarom 
wilde ik na 
mijn dienst-
tijd hier wel 
blijven. Ik 
heb toen 
een open 
sollicitatie 
gedaan 
bij Phi-
lips. Daar 

bleek men een leuke 
baan voor mij te hebben zodat 
ik precies één maand na mijn diensttijd, 
in 1958, aan de slag kon bij de groot-
ste producent van filmprojectoren ter we-
reld, want dat was Philips in die tijd. 

Als cinematechnisch medewerker tekende 
ik aanvankelijk elektrische schema’s uit, 
maar groeide geleidelijk uit tot ontwerper 
van complete bioscopen. Met een specia-
le ‘cinema-rekenliniaal’ rekende ik, op ba-
sis van het aantal mensen dat in een zaal 
moest passen, de projectieafstand en de 
vloerkromme uit en bepaalde ik waar de 
luidsprekergroepen moesten komen. 
Adviezen waar toekomstige exploitanten 
natuurlijk niet voor hoefden te betalen als 
ze de technische installaties van Philips 
kochten. In Eindhoven heb ik de ontwerpen 
gemaakt voor de meeste bioscopen: het 
Metropole theater, Chicago en Rembrandt.   

Maar mijn ontwerpen werden over de hele 
wereld uitgevoerd. India, Australië en de 
Amerika’s. Ik was jarenlang in mijn eentje 
feitelijk het Philips Cinematechnisch Advies-
bureau” 

Akademie
“Om mijn kennis en kunde uit te breiden be-
sloot ik te gaan studeren aan de Akademie 

voor Industriële Vormge-
ving hier in Eindhoven, een 
avondstudie. Zo’n oplei-

ding duurt vijf 
jaar en is het 
enige waar je 
dan nog tijd 
voor hebt. Ik 
heb het met 
veel plezier 

gedaan. Ik begon er in 1960 met nog 32 an-
deren en vijf jaar later was ik een van de zes 
uit die groep die nog over was en afstudeer-
de. Toen ik in 1965 mijn diploma had kwam 
ik terecht bij Centrale Serviceafdeling van Phi-
lips als … grafisch ontwerper. Dat had ik op 
de Akademie alleen heel zijdelings gedaan 
maar ik kon natuurlijk heel veel opsteken om-
dat je op die afdeling nauw samenwerkte 
met drukkers op de eigen afdeling en daar-
buiten. Die afdeling werkte voor alle hoofdin-
dustriegroepen van Philips maar toen er weer 
eens besloten werd alles te decentraliseren 
ben ik mijn heil gaan zoeken op de afdeling 
Industriële Vormgeving waar ik nu dan toch 
als productontwerper in dienst kwam.”

Wat heb je zoal ontworpen?
“Ik kwam in de groep professionele appara-
tuur, dus meet– regel apparatuur en medische 
apparatuur. Dat was voor mij ook écht indus-
triële vormgeving. Met alle respect voor de 

ontwerpers van consumentenproducten, het 
verzinnen van eindeloze variaties op het ge-
geven ‘draagbare radio’ of ‘scheerapparaat’ 
heeft mij altijd minder getrokken. Ik werkte on-
der andere voor de afdeling PIT (Producten 
voor Industriële Toepassingen) en voor de PTI 
(Philips Telecommunicatie industrie). In die tijd 
was design in de professionele wereld nog 
geen bekend begrip. Wij moesten als vorm-
gevers de toekomstige opdrachtgevers eerst 
uitleggen wat onze meerwaarde was. En dat 
is bijvoorbeeld: onder de gegeven voorwaar-
den van het product de beste oplossing te 
bedenken voor het uiterlijk en de bediening 
ervan. 

Door mijn eerdere ervaring met het ontwerp 
van theaters ben ik me later ook bezig gaan 
houden met het ontwerpen van productie-
machines en fabrieksinterieurs, controle– en 

regelkamers en 
bijvoorbeeld po-
litiemeldkamers. 
Grote ruimtelijke 

opdrachten want de door Philips te leveren 
apparatuur moest tenslotte wel fatsoenlijk 
worden ingebouwd in de ruimte waar ermee 
gewerkt moest worden. Maar we kregen ook 
wel opdrachten die helemaal los stonden van 
Philips producten. Ook is het ontwerpen van 
productiemachines een belangrijk onderdeel 
van mijn werkzaamheden geworden. Niet al-
leen het uiterlijk van de machine, maar ook 
nadenken over de uitstraling van betrouw-
baarheid, het bedieningsgemak en de ser-
vicemogelijkheden. 

In die tijd werd in West-Europa nauwelijks 
aandacht besteed aan het design van 
productiemachines. Merkwaardig genoeg 
gebeurde dat wel aan de Hochschule für 
Gestaltung in Halle in de voormalige DDR, 
zo ontdekte ik. Ik zocht contact, werd 
uitgenodigd en gaf er als tegenprestatie 
jaarlijks voordrachten. Al met al hielden we 
ons als groep ‘Special Projects’ bezig met 
producten met een seriegrootte van 1 miljoen 
(zoals injectiespuiten voor Philips Duphar) tot 
enkele stuks (de controlekamers natuurlijk). 
Die werkzaamheden werden niet alleen in 
Europa verricht, maar ook in Japan, China 
en Noord en Zuid Amerika. 

Van Rijkswaterstaat kregen we eind jaren 
tachtig de opdracht aan te geven hoe een 
controlekamer er over tien jaar uit zou kunnen 
zien. Omdat wij als Philips vormgevers wisten 
wat er bij het Natlab gebeurde konden we 

Designer, muzikant en oud politicus:
Ruud Nordt
Ruud Nordt is bijna tachtig jaar en 
leidde tot nu toe een druk bestaan. 
Gesprek met een onvermoeibare 
Stratummer.

Verschillende 
ontwerpen voor 

Philips. Hiernaast 
Ruud Nordt bij een 

presentatie.

Bron Illustraties: Regionaal 
Historisch Centrum Eindhoven, 
Collectie Ruud Nordt.
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ze wel iets vertellen over de komst van platte 
schermen en dergelijke. En desgevraagd 
konden we ook al ongeveer aangeven 
hoeveel werk een operator in de toekomst aan 
zou kunnen. Dus ik was industrieel vormgever 
in een heel brede maar wel sterk toegepaste 
zin. Het begrip vormgeving of design heeft 
nu een heel ruime betekenis gekregen, vooral 
als het neigt naar autonoom design.”

Ondertussen bemoeide je je ook met de 
politiek in Eindhoven..
“Toen ik in 1958 in Eindhoven kwam ben 
ik al snel lid geworden van de Partij van de 
Arbeid, want ik kwam uit een rood nest en 
de sociaaldemocratie is me met de paplepel 
ingegoten. In die tijd vonden we elkaar 
binnen de vereniging Ruimte, de opvolger 
van de AJC. In die tijd was zo’n gezelschap 
ook de kring waarin je je sociale contacten 
had. We gingen samen op stap of zwemmen 
in een toen nieuwe zandafgraving in 
Westerhoven, wat later het Eurostrand werd 
en wat nu recreatiepark Kempervennen heet. 
Een van mijn eerste contacten daar, en nu 
nog steeds een goede vriendin, was Eefje 
Klaassens-Postema. Zij werd later wethouder 
en nóg later Tweede– en Eerste Kamerlid. 
Maar omdat ik door werk en academie 
nauwelijks tijd over had was ik zelf niet echt 
politiek actief. Dat kwam pas toen ik klaar 
was met de academie.”

Jaren zestig
“Toen begon het in de tweede helft van de 
jaren zestig ook echt politiek opwindend te 
worden. Heel progressief Eindhoven kwam 
bij elkaar in café Het Wiel op de hoek van 
de Boschdijk en Hemelrijken. Een eindje 
verderop zat de Volksbond waar de Rode 
Jeugd samen kwam. Het was daar een 
samenballing van progressieve Eindhovense 
politiek. De tijd van Nieuw Links en ‘Tien 
Over Rood’. Ik belde Eef omdat ik ook wat 
wilde gaan doen en zij stelde voor dat ik me 
als bestuurslid beschikbaar zou stellen. Voor 
ik het wist was ik dat dan ook en vervolgens 
ook nog gewestelijk bestuurslid en een keer 
of drie congresafgevaardigde. 
Op een dag kreeg ik een brief waarin 
stond dat ik kandidaat gemeenteraadslid 
was. Dat ben ik ook geworden en omdat ik 
nooit nee kon zeggen werd ik als raadslid 

ook afgevaardigd naar de toenmalige 
Agglomeratieraad. Ik ben gemeenteraadslid 
geweest van 1970 tot 1978, een spannende 
tijd. De eerste periode zaten we in de 
oppositie maar de tweede periode leverden 
we twee wethouders: Eefje en Jan Mulder.

In die tijd gingen de PvdA, de PSP en PPR 
in Eindhoven samen onder de naam het 
Progressief Akkoord, het PAK. Alle leden 
van die partijen hoorden bij het PAK maar 
bijzonder was dat we vonden dat je ook 
‘open lid’ van het PAK moest kunnen zijn dus 
zonder ander partijlidmaatschap. Een stap 
op weg naar progressieve eenheid. Alleen 
de wat meer behoudende PvdA-leden wilden 
daar beslist niet aan en na een tumultueuze 
ledenvergadering met wel 300 aanwezigen 
en stapten ze uit de partij om een nieuwe 
partij te vormen: DS70. Later sloot ook 
D66 zich bij ons aan en vormden we een 
nog groter blok. Als gemeenteraadslid was 
ik ook buitengewoon ambtenaar voor de 
Burgerlijke stand. Ik heb in die tijd negen 
stellen getrouwd, waaronder de latere 
wethouder Nico van der Spek. Van die 
huwelijken heeft er overigens welgeteld één 

stand gehouden.”

Muziek
“Muziek is tot op 
vandaag een van 
mijn grote hobby’s. 

Ik heb als 

amateurmuzikant 
baritonsaxofoon 

gespeeld in 
verschillende orkesten. Ik was vroeger in 
Bloemendaal al lid van de fanfare. 
Het spelen leerde ik op de tenorsax maar 
switchte al gauw over op de baritonsax 

waarmee ik al snel ook in jazzorkestjes 
speelde. In Eindhoven werd ik daarom al 
heel snel lid van de Koninklijke Harmonie 
Apollo’s lust. Die speelde in café/
concertzaal De Harmonie aan het 
einde van de Willemstraat. 
Ik ben na mijn avondstudie weer 
muziek gaan maken en nadat ik 
ook uit de gemeenteraad weg was, 
kwam ik uiteindelijk terecht bij de 
Stratumse harmonie Sint Cecilia. 
Daar was nog een plek vrij voor 
een baritonsax. Omdat ik nogal lang ben, 
hebben ze wel een half jaar aangekeken of 
ik ook lid blééf voor ze op mijn maat een 
uniform lieten maken. Met de leden van Sint 
Cecilia en later ook leden van de Never 
Mind Jazz Ban’ gingen we elk jaar met wel 
twintig mensen op vakantie naar Frankrijk. 
Allemaal op dezelfde camping. Vier of vijf 
slagwerkers en de rest blazers. Dat hebben 
we zestien jaar gedaan, en elk jaar een 
naar andere camping. Spelen deden we 
op de straathoeken en dorpspleinen in de 
omgeving.”

Ik wed dat je bij Cecilia niet alleen muziek 
gemaakt hebt.
“Ik ben daar inderdaad ook lid van het 
bestuur geworden. Overigens heb ik altijd 
aardig wat bestuursfuncties gehad. Door 
mijn lidmaatschap van de FNV kwam ik bij 
Philips in verschillende ondernemingsraden 
terecht. Ook was ik lid van de Commissie 
van Toezicht van het Van Abbe Museum, 
secretaris van de Kunststichting Eindhoven 
en heb ik als bestuurslid van de Stichting 
Orion aan de wieg gestaan van de 
roemruchte Midzomernachtspektakels in 
Eindhoven. Verder was ik onder andere 
voorzitter van Grafisch Atelier Daglicht en 
uiteindelijk kwam ik terecht in verschillende 
ouderenorganisaties zoals de ANBO 
en de Gemeentelijke Adviescommissie 
Seniorenbeleid. 

Nu doe ik het rustiger aan. Ik ben actief lid 
van de Henri van Abbestichting die zich 
bezighoudt met het Eindhovense erfgoed 
en mijn vrouw Hanne en ik spelen met veel 
plezier in het Eindhovens Seniorenorkest. Zij 
op de hoorn en ik op de baritonsax. 
Wij verkeerden altijd in tamelijk hechte 
groepen. Kringen rondom mijn werk, weer 
andere kringen rondom de politiek of 
rondom de muziek. Maar het waren altijd 
zeer hechte kringen. Kringen die elkaar 
overigens ook weer in specifieke eigen 
kroegen tegenkwamen. Dat betekende dat je 
altijd een zekere diepgang had in je relaties.  

De tijd nu is nu zo gehaast dat ik de indruk 
heb dat mensen veel oppervlakkiger 
met elkaar moeten omgaan. Maar 
misschien willen mensen er nu ook de 
tijd niet meer voor nemen.”

“Ik heb op verschillende plekken in Eindhoven gewoond 
maar sinds 1976 altijd in Stratum. Met mijn eerste vrouw 
kreeg ik twee kinderen: een dochter en een zoon. Na 
een eenvoudige flat en een sociale huurwoning kwamen 
we in de experimentele wijk Geestenberg terecht. Het 
bruiste daar zo dat er helaas menige echtscheiding plaats 

vond. Ook die van ons… maar we hebben van het begin af geprobeerd de schade zo 
beperkt mogelijk te houden en onze contacten zijn gelukkig altijd vriendelijk gebleven. 
Intussen had ik Hanne ontmoet die ook in een scheidingsproces zat. Ze was met twee 
dochters uit huis vertrokken en kon tijdelijk een gemeubileerde woning betrekken. Na 
enige tijd trok ik bij hen in. Na verschillende woningen in Stratum kochten we een huis in 
Het Witte Dorp waar we bijna 34 jaar gewoond hebben. Nu wonen Hanne en ik in een 
ruim appartement in Den Biest.”

Progressieve combinatie in 1974, helemaal 
rechtsachter een langharige Ruud Nordt

Bron Illustraties: Regionaal 
Historisch Centrum Eindhoven, 
Collectie Ruud Nordt.

Interview 
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Dahliavereniging Maria Middelares
Langs het fietspad van de Genneperweg 
naar het openluchtmuseum ligt een 
dahliatuin. Hier heeft dahliavereniging 
Maria Middelares haar vaste stek. De 
leden, waaronder veel Stratummers,  
toveren elk jaar een uitbundige 
bloemenpracht uit de grond. Vanaf 
april gaan de knollen van het vorige 
jaren in de grond en in de maanden 
erna verandert het veld in een volop 
bloeiende tuin. 

Zo rond de maand juni verschijnen de eerste 
bloemen maar de dahlia’s zijn in juli en 
augustus op zijn mooist. Ze kunnen trouwens 
wel tot in oktober bloeien. Dan worden de 
knollen weer uit de grond gehaald voor het 
volgende seizoen. De Stratummer liet zich 

rondleiden en sprak met 
de leden Chantal van 
Bree en Jolande Paree.

Jolande Paree: “Ik kwam 
hier een kijkje nemen op 
een open dag en toen ik 
al die bloemen zag vond 
ik dat geweldig mooi. 
De vereniging had toen 
nog maar heel weinig 
leden over. Ik woon hier 
vlakbij en dus ik dacht: 
ik word meteen lid. 

Als je lid ben mag je aangeven hoeveel 
bloembedden je wilt hebben. In een bed 
staan ongeveer 40 dahlia’s en je kunt 
natuurlijk met één beginnen maar ik werd al 
snel een beetje hebberig en nu onderhoud 
ik zes bedden. Af en toe helpt mijn man 

mee maar het meeste doe ik gewoon zelf. 
Dit is een echte seizoenshobby: in april 
zetten we de knollen er in en in mei kunnen 
we ook stekjes planten die van een kweker 
komen. En vanaf juli gaat het echt groeien. 
Als een gek. Want ze groeien ontzettend 
graag als je ze goed verzorgt. En het is leuk 

om ze te onderhouden. Iedere plant moet je 
dieven, dat wil zeggen: overtollige knoppen 
verwijderen zodat de plant minder maar 
wel mooiere en grotere knopen zal krijgen. 

Verder moet je ze toppen en zorgen dat de 
planten niet om kunnen waaien. De plant 
krijgt dan de kans om mooi uit te groeien met 
een mooi rechte steel. In juli begint de bloei 
en in augustus en september zijn de bloemen 
op zijn mooist. Ik ben er in die tijd wel drie 
keer per week maar er zijn ook leden met 

minder tijd en die onderhouden daarom 
maar één bed. Het leuke van onze tuin is 
er hier  allerlei soorten dahlia’s door elkaar 
heen staan. En het leuke van dahlia’s is dat 

Jo Beelen is een echte oudgediende 
die 50 jaar geleden lid werd en dus 
bijna de hele geschiedenis heeft 
meegemaakt. Hij is het langst lid 
van allemaal en, met 85 jaar niet 
verassend, ook het oudste lid. 

“We zijn in de Bennekel ooit begonnen 
met zestien mannen en ik heb in die vijf-
tig jaar iedereen overleefd. Van de men-
sen die nu allemaal lid zijn ken ik echt niet 
iedereen meer. Het is nu ook anders dan 
het vroeger was natuurlijk. Ik heb nog drie 
bedden hier en ik ben niet meer de vlug-
ste maar ik mankeer nog niks. Ik ga drie 

keer in de week zwemmen, dat doe ik nu 
al zevenendertig jaar. Ik ben trouwens ook 
nog aan het trainen voor de vierdaagse. 

Ze verklaren me voor gek maar ik heb hem 
al drie of vier keer uitgelopen dus mij zien 
ze volgend jaar weer aan de finish. In be-
weging blijven is het geheim.”

Waarom de dahliatuin?
“Ik kan niet stilzitten, ik vind Dahlia’s mooi 
en ik hou van het contact met de mensen. 
Ik heb mijn hele leven ook altijd veel buiten 
gewerkt. Jarenlang op de watermolen 
hier op Genneper Parken en daarna 
ruim twintig jaar als ziektewet-controleur 
van het GAK op de buitenrayons van 
Valkenswaard en Dommelen tot Borkel en 
Schaft. Op de fiets meestal. Ik kreeg wel 
een auto ter beschikking maar ik fietste 
veel liever.”

Chantal van Bree en Jolande Paree

Meer dan 60 jaar geleden opgericht:
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er wel duizenden soorten zijn die allemaal 
totaal verschillen in vorm, kleur en grootte.”

Al die bloemen kun je moeilijk thuis kwijt.
Jolande: “Daarom geven we er altijd veel 
weg; bijvoorbeeld aan bezoekers van onze 
tuin. 

Jullie vereniging is al meer dan 60 jaar oud.
Chantal: “Ja, de vereniging is begonnen bij 
de toenmalige Maria Middelareskerk aan 
de Tinelstraat in Gestel. Volgens sommigen 
omdat in die tijd de vijfdaagse werkweek 
werd ingevoerd en de kerk bang was dat 
de katholieke mannen hun vrije zaterdag in 

ledigheid zouden doorbrengen. Bovendien 
leverde een Dahliatuin een overvloed aan 
bloemen op waarmee op hoogtijdagen de 
kerk versiert werd. De vereniging was dan 
ook aanvankelijk een echte mannenclub.  
Dat is nu precies omgekeerd want we 
hebben nu vijf mannelijke leden en verder 
zijn we met alleen vrouwen.”

Hoeveel leden hebben jullie eigenlijk?
“We hebben nu 31 leden dus het loopt 
goed, alle bedden in de tuin zijn bezet 

en dat is fijn want we hebben ook tijden 
gekend dat er plekken in de tuin open 
bleven.”  

Een mooie omgeving voor een dahliatuin. 
Zijn er wel voorzieningen hier?
“Jolande: “Nee, we hebben zelfs geen 
waterleiding. Alleen een bescheiden 
overkapping. Daarvan vangen we 
regenwater op in grote tonnen. Daar moet 
we het mee doen. We redden het altijd net, 
tegen de tijd dat ze bijna leeg zijn begint 
het altijd wel weer te regenen. 

In de winter als  alles uit de grond gaat en 
iedereen zijn eigen knollen mee naar huis 
heeft genomen komt Age, de boer van de 
Genneper Hoeve, met zijn machine onze 
grond frezen zodat we een onkruidvrij 
terrein hebben.”

Is er competitie onder de leden wie de mooiste 
dahlia’s kweekt?
“Ja, van oudsher waren er altijd al keuringen 
en wij hebben er vier ieder jaar. De laatste 
zaterdagen van augustus en de eerste van 
september. Bij die keuringen worden de 
mooiste bloemen beoordeeld en voorzien 
van een score. Na vier keuringen volgt dan 
de uitreiking van de eerste, tweede en 
derde prijs.”

De jaarlijkse keuring brengt alle leden bij elkaar

Toon Sanders was een van de markante 
leden van de dahliavereniging. Hij is 
helaas in december overleden.

Hij had de gewoonte uren te wandelen 
in de omgeving van Genneper Parken. 
Tot de dokter bij hem wat slijtage aan 
de heup vaststelde en hem adviseerde 
een ander soort beweging te zoeken.
Hij dacht na over een groentetuin maar 
het werd de dahliatuin waar hij toch al 
regelmatig langs liep. Met acht bedden 
kreeg hij genoeg beweging. Bovendien 
deed Toon ook het algemeen onderhoud 
op de Dahliatuin. Hij hield de kanten, 
het hekwerk en de paden onkruidvrij. En 
hij zorgde er altijd voor dat de entree er 
netjes en gastvrij uitzag. 

Hij was ook degene die een mooie 
gereedschapsschuur eigenhandig 
timmerde. Helaas nog voor hij goed en 
wel in gebruik genomen was, brandde 
die tot de grond toe af door vandalisme. 
De vereniging was toen alles kwijt maar 
dankzij gereedschap van particulieren 
en een bijdrage van het Rabo 
Corporatiefonds is alles weer een beetje 
opgebouwd. 

Toon probeerde elk jaar weer de 
mooiste bloemen te kweken. En dat lukte 
ook heel vaak, ook het afgelopen jaar 
had Toon weer de eerste prijs. Toon 
was een wandelende vraagbaak voor 

de andere leden en wist heel wat over 
de geschiedenis van deze bijzondere 
bloemensoort. Hij zal worden gemist.

De dahlia komt eigenlijk uit Mexico. 
na Columbus reizen brachten de 

Spanjaarden niet alleen de aardappel 
naar Europa maar ook deze bijzondere 

bloemen. Er zijn een stuk of twaalf 
verschillende soorten maar binnen die 

soorten zijn weer talloze varianten. 
Sinds het einde van de 19e eeuw 

worden ze ook in ons land gekweekt.

In augustus is er iedere 
donderdag 

Open avond van zeven tot 
half negen.
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Lex Grote Kunst 
Lex Grote is een geboren en getogen 
Stratummer en woont sinds jaar en dag 
in een huis met flinke tuin en atelier aan 
de Voorterweg. Hij leeft al dertig jaar 
van zijn kunst waarvoor hij als het nodig 
is over de hele wereld reist. 

“Ik ben geboren op de Geert Grotestraat 
aan de rand van het Bonifaciuspark. Dat 
waren in 1958 nog nieuwbouwwoningen. 
Mijn vader had bij de Marine gezeten maar 
nam hier in Eindhoven een baan bij Philips 
aan. Hij is al overleden toen ik pas negen 
jaar oud was. In die tijd werd daar naar 
kinderen toe heel omzichtig meegegaan 
zodat je zo’n ingrijpende gebeurtenis 
nauwelijks kon verwerken.  Mijn verwerking 
was hardlopen rond het Bonifaciuspark. Ik 

ben daarvoor zelfs een keer aangehouden 
door politie want in die tijd liep niemand 
hard en een rennend jongetje van tien jaar 
was helemaal verdacht. Een andere manier 
van verwerken werd voor mij schilderen. 
Op mijn zolderkamer begon ik met het 
schilderen van popmuzikanten Beatles, 
Rolling Stones. Ook schilderde ik foto’s na 
uit de seizoensbrochure van de schouwburg. 
Toen ik een jaar of zestien was had ik een 
vriend in Schuttersbosch. De ouders van die 
vriend waren bevriend met de ouders van de 
bekende schilder Cees le Mair. En zo kwam 
ik, met die vriend achterop mijn bromfiets, 
in het atelier van Cees le Maire terecht. 
Bij Cees heb ik een jaar lang geschilderd. 
Intussen was ik op de Grafische school 
beland, maar ik wilde verder, ik wilde naar 
de Kunstacademie. Dus heb ik eerst nog een 
Havo diploma gehaald en toen ben ik in Den 
Bosch op de academie terecht gekomen.

Op die academie moest ik natuurlijk helemaal 
los komen van mijn manier van schilderen. In 
die jaren van Fluxus en Joseph Beuys was dat 
wel een hele overgang. De totale vrijheid, 
alles was kunst. Ik heb vaak gedacht: wat 
doe ik hier eigenlijk. Maar ik heb het toch 
afgemaakt. Niet met schilderkunst, dat kon 

ik al, maar met ruimtelijke vormgeving. Na 
mijn academietijd kwam ik in Mierlo terecht 
in een heel groot huis waar ik oppaste. Ik 
heb toen negen maanden lang van een 
uitkering geleefd, waar de gemeente Mierlo 
later weer een schilderij voor terugkreeg 
overigens. Sindsdien heb ik nooit meer een 
uitkering gehad en heb ik altijd van mijn 
kunst kunnen leven. 
In die tijd had je nog het centrum voor 
hedendaagse kunst De Krabbedans op het 
Stratumseind dat ook een kunstuitleen had. 
Daar begonnen ze ook een kunstuitleen 
gericht op bedrijven. Samen met een 
andere kunstenaar, Domien Coppelmans, 
leverde ik wekelijks wel veertig tekeningen 
en schilderingen aan op papier. Die werden 
keurig ingelijst en gingen vervolgens naar 
die bedrijven. Voor ons in die tijd een 
behoorlijke bron van inkomsten. Ik ben nog 
eens gaan kijken in een seniorencentrum in 
Woensel waar werk van mij terecht gekomen 
was. Toen ik argeloos vroeg aan een van de 
bewoners wat die er van vond kreeg ik als 
eerlijk antwoord: ‘afschuwelijk’. Dat bracht 
mij wel tot het inzicht dat je het mensen niet 
aan moet doen iets op te hangen wat niet 
bij ze past.

In die tijd verkocht net zo makkelijk 
romantische landschappen en stillevens. 
Werk in de sfeer van de achttiende eeuw, 
of de franse periode van Jean-Honoré 
Fragonard en Francois Boucher. Mijn 
ouderlijk huis hangt er nu nog vol mee. Als 
er af en toe iemand bij mij langs kwam die 

thuis een interieur had met een ‘klassiek 
barokke’ inrichting, dan was ik best in staat 
een gouden lijst te vullen met paarden in 
een groen parklandschap of vrouwen met 
weelderige japonnen. Mensen waren er blij 
mee en ik kreeg er natuurlijk geld voor.

Ik heb er dan ook nooit moeite mee gehad in 
heel verschillende stijlen of genres te werken, 
maar soms schoot dat ook wel een beetje 
door. Voor een expositie in De Krabbedans 
kwam de directeur, Salco Tromp Meesters, 
bij mij aan huis kijken om werk te bekijken. 
Hij schrok zichtbaar omdat dat mijn werk 
van dat moment heel anders was dan wat hij 
daarvoor van mij gezien had. Ik heb altijd 
makkelijk gewerkt buiten de officiële kaders 
en lijnen van wat ‘moderne kunst’ moest 
zijn. Eigenlijk had ik altijd de houding die je 
tegenwoordig in de designwereld ziet: open 
staan voor de vraag in de markt, terwijl 
design even goed ook een vorm van kunst 
kan zijn tegenwoordig. Voor mij is ieder 
schilderij toch hetzelfde, je begint met een 

Altijd brood op de plank

 Fotografie: Freekje Groenemans

Werk van Lex Grote is te zien op 
zijn website:

www.lexgrote.com
Hij verkoopt werk via:

www.saatchiart.com
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achtergrond en daar kun je iets opzetten. 
Soms gebruik ik een stoel als model. Vroeger 
gebruikte ik graag vrouwen als model. Maar 
die bewogen of die moesten eten of 
naar de wc, een stoel heeft dus wel 
voordelen. 
Ik span het linnen van mijn 
schilderijen zelf op, en dat koop ik 
aan de rol per honderd meter. Ook 
de lijsten om het schilderij maak ik 
zelf want dat is een deel van mijn 
verdienmodel natuurlijk.

Uiteindelijk kwam ik in Eindhoven terecht op 
de Hoogstraat in een huis met een flink raam 
als etalage. Een van de mensen die daar 
langs kwam rijden, was de ondernemer 
Wim van der Leegte die aanbelde en 
dezelfde dag met twintig schilderijen voor 
zijn hoofdkantoor vertrok. Dat was nog 
eens een tijd, heel anders is dan nu. Ook 
op tentoonstellingen verkocht ik  toen soms 

tientallen schilderijen aan één persoon. 
En vaak ook aan bedrijven. Als ze aan 
het inrichten waren hoorde daar ook de 

aankleding in de vorm van kunst bij. De 
overheid kende toen nog 
de 1%-regel, die betekende 
dat één procent van de 
kosten van de bouw van een 
overheidsgebouw aan kunst 
besteed mocht worden. Daar 
heb ik vaak aan meegedaan. 
Maar die tijd is wel voorbij, 
het is minder geworden, zeker 

als je denkt dat de kopers vanzelf op je 
atelier afkomen. Maar daar ben ik nooit 
van uitgegaan. Want een deel van je werk 
als kunstenaar is: het onderhouden van je 
contacten en zelf zorgen dat je je werk aan 
de man brengt. Zo exposeer ik binnenkort in 
Singapore omdat een relatie van mij daar 
voor zijn bedrijf een nieuwe markt aan het 
opzetten is. Die nodigt binnenkort al zijn 
nieuwe klanten uit in een ruimte met een 
expositie van mij. 
Het bedrijfsleven is voor mij altijd belangrijk 
geweest. Ik heb ook jarenlang workshops 
gegeven voor bedrijven, bijvoorbeeld als 
ze een open dag organiseerden. Dan was 
mijn workshop gewoon een onderdeel van 
zo’n dag. Werken met een groep mensen 
die nog nooit een kwast in hun handen 
hebben gehad. Mooi om mensen op zo’n 
moment te kunnen sturen. Vond ik leuker 
dan workshops geven aan mensen die al 
een hele opleiding achter de rug hadden. 
Dan is je rol echt meer die van een docent 
die iemands ontwikkeling verder helpt op te 
bouwen. Mensen pakken in het moment dat 
ze voor het eerst schilderen is veel leuker. Dat 
heb ik zelfs jarenlang gedaan met visueel 
gehandicapten en met alzheimer patiënten. 
Die alzheimer patiënten vond ik echt het 
allerfijnste. Nam ik een cassetterecorder 

mee met muziek uit de jaren zestig 
of zeventig. Muziek die ze allemaal 
nog herkenden terwijl ze zich hun 
eigen schilderij een week later niet 
meer konden herinneren. Ik had een 
fantastische binding met die mensen 
en wist niet dat ik het in me had. Ik 
was het heel graag blijven doen, maar 
het is nu allemaal bot wegbezuinigd. 

Mijn werk heeft een paar keer in 
China op kunstbeurzen gehangen. 
Die kunstbeurzen zijn daar zijn 
gigantisch. Het is alleen moeilijk 
om de juiste beurzen en contacten 
te vinden. Je werk hangt daar aan 
enorme ijzeren rekken boven en naast 

elkaar. Maar zolangzamerhand wordt het 
daar ook minder want er komen steeds meer 
goede Chinese kunstenaars. Dat betekent 
dat ik moet blijven kijken in welke markt ik 
mijn werk het beste kwijt kan. 

De laatste tien jaar is het echt minder. 
De gouden tijd was de jaren negentig. In 
1999 kon ik als zelfstandig kunstenaar 
zonder problemen een huis kopen maar 
ik zou nu in 2016 niet meer bij een bank 

aan hoeven te kloppen. Toch klaag ik niet 
want golfbewegingen horen er nu eenmaal 
bij. Ook Rembrandt heeft er mee te maken 
gehad. In de Gouden Eeuw kwam er een 
economische dip door de oorlog met 
Engeland en Rembrandt heeft het de laatste 
tien jaar van zijn leven heel moeilijk gehad. 
Als kunstenaar moet je realistisch blijven 
en er altijd rekening mee houden dat 
er mindere tijden kunnen komen.”

Workshops buiten en binnen.
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Stratummers werken aan hun toekomst

Een flinke stapel gele memobriefjes heeft 
gemeentelijk gebiedsmanager Stratum 
Hans Wetzer meegenomen na de 
bijeenkomst van het Bewonersplatform 
Stratum, op woensdag 27 januari in 
de theaterzaal van Pand P aan de 
Leenderweg. Hij zal ze gebruiken bij het 
opstellen van een concept van de visie 
voor een toekomst voor ons stadsdeel.

Meedenken
Het platform had Stratummers gevraagd 
mee te denken over de toekomst van hun 
woonomgeving. Zodat de gemeente weet 
wat zij aan ideeën, wensen en weerstand 

hebben als er plannen gemaakt gaan 
worden voor de komende drie, vier 
jaar. Maar het platform weet ook dat 
Stratummers niet altijd wachten op de 
gemeente als het gaat om het verbeteren 
van de kwaliteit van leven. Dus laat 
presentator Marion Vissers eerst inwoners 
vertellen over buurtinitiatieven. Zoals Titia 
Droog uit het buurtschap Riel, over de status 
beschermd dorpsgezicht dat Riel heeft 
verworven en het overleg met de gemeente 
om de stad op afstand te houden. En Wim 
Raaijmakers die met medebewoners van 
de Gerardusbuurt met succes de gemeente 
heeft gevraagd paal en perk te stellen 
aan woningsplitsing en kamerverhuur. De 
Rochusbuurt komt elke maand samen in De 
Buut om samen te eten, dankzij vrijwillige 
maar professionele ondersteuning van 
onder anderen Pierre van Zandvoort. Tot 
slot verhaalt Wim Venhuis over de nieuwe 
versie van burenhulp Zorgsamenbuurt, 
ook rondom het Gerardusplein. Maar 
Stratum kent ook problemen, zo gaat Hans 
Wetzer weer verder. Woonoverlast als 
gevolg van genoemde woningsplitsing, 
verkeersdrukte, wegkwijnende winkelstrips. 
Om die aan te pakken is een discussie over 

de stedenbouwkundige randvoorwaarden 
nodig, aldus de gebiedsmanager. 

Aan de slag 
Na een uur mogen de bijna honderd 
bewogen Stratumse bezoekers aan de slag. 
Op de vlakke vloer van de theaterzaal 
wordt aan zeven tafels druk gewerkt aan 
een inventarisatie van knelpunten en vooral 
kansen voor Stratum. Wetzer belooft ze te 
gebruiken bij zijn analyse van het woon- en 
leefklimaat – vóór de zomervakantie - in 
‘het fijnste stadsdeel van Eindhoven’. 

Waar anders krijg je zoveel bewoners 
bij elkaar om te praten over hun 
eigen toekomst?

Stratummers hebben zelf het fundament gelegd voor hun toekomst. 

Nou ja, ze hebben er in ieder geval aan bijgedragen.

• Een gezamenlijk stadion voor FC 
Eindhoven en hockeyclub Oranje-
Rood. • Steun voor Genneper Hoeve. 
• Radialen/uitvalswegen: verbeter 
verkeer en ontwikkel een visie op het 
winkelbestand. • Handhaaf bij illegale 
kamerverhuur en woningsplitsing in 
Irisbuurt en Rochusbuurt. • Betrek de Henri 
van Abbestichting bij herbestemming 
van de leegstaande Gerarduskerk 
• Gevaarlijke kruisingen op de Petrus 
Canisiuslaan, Gabriël Mutsulaan-
Dirk Boutslaan en Roostenlaan-
Leenderweg (voor fietsers) • Bescherm 
de verscheidenheid van de verschillende 
Stratumse wijken • Schutterbosch 
en Gijzenrooi liggen mooi aan de 
rand van de stad, maar ver van 
allerlei voorzieningen.Gijzenrooi 
mist ook een buurthuis • Bewaak de 
beeldkwaliteit van Schuttersbosch 
• Meer huurappartementen voor 

senioren • Woningcorporaties moeten 
handhaven op asociaal gedrag. 
• Floraplein is onveilig voor fietsers 
• Meer verschillende supermarkten, 
Albert Heijn heeft weinig concurrentie 
• Braakliggende terreinen tijdelijk 
benutten, zoals aan de Korianderstraat 
• Doorbreek de impasse bij de 
toren van de Tivolikerk, maar lever 
je niet uit aan projectontwikkelaars. 
• Herwaardeer de Kanaaldijk binnen 
de ring met wonen, werken, winkels, 
café aan en fluisterbootje in het water 
en parkeerruimte. • Als de Kanaaldijk-
zuid en de Dirk Boutslaan gaan dienen 

als in- en uitvalsweg, zorg dan 
voor een goede aansluiting op de 

Ring • Meer ruimte voor combinatie 
van cultuur en horeca zoals bij Pand 

P, niet alle aandacht naar Strijp S .•  
Luchtkwaliteit Leenderweg verbeteren 
met behulp van zuiveringsinstallaties. 

• Versterk en bescherm de 
fantastische wandel- en fiets 
mogelijkheden aan de zuidkant 
van de stad • Maak de ruit af om 
verstopping van de stad te voorkomen 

• Overal fietspaden langs de 
ring. • Witte fietsen bij een nieuw 
transferium aan de rand van de 
stad • Laat ook de auto welkom 

zijn in Stratum • Groene golf voor 
auto’s beter faciliteren op de rondweg 
vanwege de luchtkwaliteit • Leenderweg 
en Aalsterweg binnen de ring zijn 
altijd druk • Meer ruimte voor sociale 
activiteiten • Buurthuizen in beheer bij 
bewoners en beter over Stratum verdelen 
• De kerken zijn van de parochianen en 
niet van het bisdom • De HOV-lijnen 
werken averechts: mensen laten er hun 
auto niet voor staan en komen wel in 
de file terecht omdat er nog maar één 
rijstrook is op de Aalsterweg.

Een bloemlezing uit de Stratumse knelpunten en kansen en 
suggesties, door bewoners opgetekend
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De volgende stap om te komen tot een 
uitvoeringsprogramma voor het stadsdeel Stratum 
komt eraan. Wij willen alle Stratummers uitnodigen 
voor de tweede (verdiepings)bijeenkomst op: 
Dinsdagavond 10 mei van  19.30 – 21.30 uur in Pand P.
 

Op 27 januari is de eerste stap gezet middels een bijeenkomst in Pand P. Zie het verslag 
op de pagina hiernaast. De presentatie van de eerste analyse door gebiedsmanager 
Hans Wetzer is te vinden op: www.platformstratum.nl.

Het Bewonersplatform Stratum en de gemeente hebben de op die avond verzamelde 
informatie geordend in een aantal zogenaamde ‘focuspunten’ die we nu willen 
gaan toetsen.  We zullen nu ook meer ruimte en 
tijd inplannen voor de onderlinge afstemming, 
kennisdeling en discussie.
 

De analyse van het stadsdeel is gereed en 
zal op 10 mei uitgedeeld worden.

De agenda voor die avond ziet er als volgt uit:

1.  Welkom en mededelingen
2.   Korte terugblik en het toetsen van de focuspunten 
 vanuit de buurten
3.  Verdieping
4.   Hoe verder met het gesprek en het programma 
 en wat gaan we doen
5.  Afsluiting

PS. breng gerust uw buurman/vrouw of andere bewoners mee, iedereen die kan en wil bijdragen om 
de toekomst van dit stadsdeel op de gemeentelijke kaart te zetten is welkom.

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
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De Regenboog groeit

Vrije school de Regenboog 
heeft een druk jaar achter 
de rug. In mei 2015 was het 
feest vanwege de opening 
van de flinke uitbreiding 
door nieuwbouw aan 
de hoofdlocatie op het 
Mimosaplein. Een optreden 
van het schoolorkest van 
leerlingen, ondersteund 
door muzikale ouders, 
luisterde de gebeurtenis op. 

Daar is een lang traject van 
overleg en afstemming met de 
gemeente aan vooraf gegaan. 
Maar het was dringend nodig: 
de laatste jaren kwamen er veel 
nieuwe aanmeldingen terwijl 
de capaciteit beperkt was 
en, erg onhandig, verdeeld 
over twee locaties. Aan het 
bestaande gebouw is nu een 
flink stuk toegevoegd. 

Vleugel 
In het nieuwe gedeelte is de 
kleuterafdeling gekomen. 
Ook kinderopvang De 
Wonderboom heeft een aparte 
vleugel in de nieuwbouw waar 
zowel baby’s, peuters als de 
buitenschoolse opvang hun  
eigen ruimtes hebben. 
Ook op de bovenverdieping 
zijn nieuwe lokalen 
gerealiseerd, waaronder 
een goed geoutilleerd 
handenarbeidlokaal met 
werkbanken en goede 
apparatuur. En heel belangrijk 
voor een vrije school: er is nu 
een mooie zaal voor euritmie 
(expressieve dans), waar ook 
lezingen en ouderavonden 
plaats vinden. Ook kwam er 
een nieuwe keuken, waar de 
leerlingen onder leiding van 
de keuken/kookjuf al op jonge 
leeftijd vertrouwd gemaakt 
worden met goed en gezond 
eten. 

Bijkomend voordeel van de 
nieuwbouw is dat rondom 
het gebouw een heuse 
belevingstuin aangelegd 
kon worden. In de tuin staan 
planten die leuk zijn om te 
ruiken, te bekijken, te voelen 
of te proeven. Ook is er 
een apart stukje moestuin 
waarvoor de leerlingen zelf 
de plantvakken hebben leren 
metselen. 
Het was de bedoeling om 
de school op één locatie 
onder te brengen met twee 
leerstromen. Maar het hele 
proces heeft zo lang geduurd 
dat de Regenboog door de 
actualiteit is ingehaald. Het 
aantal aanmeldingen blijft 
stijgen en daarom moest 
directeur Emiel Link al snel zijn 
kantoor opgeven ten gunste 
van een kleuterklas met zes 
kinderen. 

Renovatie
Dus moest er toch weer 
wat gebeuren. Hoewel 
de nieuwbouw bedoeld 
was om de locatie aan de 
Begoniastraat overbodig 
te maken is nu besloten om 
ook deze locatie te blijven 
gebruiken. Daarvoor moest 
wel de benedenverdieping 
van het gebouw grondig 
worden gerenoveerd. Nu 
kunnen hier de kleuters, en na 
de zomervakantie een derde 
groep drie, in een optimale 
omgeving terecht.Ook de 
kinderopvang van BSO de 
Wonderboom heeft hier haar 
eigen onderdak. En ook aan 
de Begoniastraat is, met hulp 
van veel ouders, een prachtige 
tuin aangelegd. 
Onderwijs zoals dat op een 
vrije school gegeven wordt is 
populair en de vraag neemt 
nog toe. Er wordt daarom 
al nagedacht over een meer 
definitieve oplossing van het 
ruimteprobleem. 
Binnenkort komt het 
schoolgebouw aan de Rector 
Baptistlaan vrij en dat zou 
voor Spilcentrum Mimosaplein 
een perfecte locatie zijn 
om op korte afstand van 
het hoofdgebouw aan het 
Minosaplein een derde 
leerstroom mogelijk te 
maken.

schoolprofiel
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Nieuwe woningen Vestdijk-Havenstraat
Op de plek van de vroegere Ferrari-
garage tussen de Vestdijk en Havenstraat 
komen nieuwe woningen: het gaat om
56 studentenwoningen en 38 
stadswoningen. 

Daar is grote vraag naar en Woonbedrijf 
bouwt meteen aan een mooi en levendig stuk-
je binnenstad.  Aan de Vestdijk komen zelf-
standige studentenwoningen en groepswo-
ningen met ieder vijf studentenkamers en een 
gemeenschappelijke woonkamer en keuken. 
De huurprijs van een zelfstandige studenten-
woning is ongeveer € 350,- exclusief service-
kosten. Een kamer kost ongeveer € 200,- ex-
clusief servicekosten. 

Aan een groen hof aan de Havenstraat komen 
de stadswoningen. Er zijn twee varianten: be-
neden- en bovenwoningen. De benedenwo-
ningen zijn gelijkvloers en de bovenwoningen 
hebben twee woonlagen. Bijzonder zijn de 
groene daken. Dat is gunstig voor de omge-
vingstemperatuur en zorgt ervoor dat het re-
genwater geleidelijk wordt afgevoerd. 

De huurprijs van de stadswoningen ligt rond 
de € 700,- excl. servicekosten en parkeer-
plaats. Onder de woningen komt een par-
keergarage voor bewoners. De ingang daar-
van ligt aan de Havenstraat. Iedere woning 
heeft een eigen parkeerplaats en ook voor de 
studenten zijn enkele plekken beschikbaar. 
Plekken voor fietsen komen in de parkeerga-
rage en in het studentengebouw.
Betrokkenheid buurt
Om deze woningen te kunnen bouwen, wor-
den de huidige bedrijfshal aan de Vestdijk en 
vier woningen aan de Havenstraat afgebro-
ken. Woonbedrijf heeft twee designers ge-
vraagd de hal tot aan de sloop te beheren 
en tegelijk wat extra’s te doen voor  de buurt. 
Ard en Laurie van Pillo Games hebben met 
Play in Town 040 deze oude leegstaande be-
drijfshal tijdelijk weten om te toveren naar een 
fantastische binnenspeeltuin en sociale broed-
plaats. Vanwege het grote succes hopen zij, 
en alle bezoekers en betrokkenen, straks snel 
een nieuwe locatie te vinden.
Woonbedrijf, gemeente Eindhoven en ontwik-
kelende bouwer Ballast Nedam vinden het 
belangrijk om bij dit plan de buurtbewoners 

te betrekken. Daarom werden uitgangspun-
ten opgesteld met de werkgroep Oude Ha-
ven en zijn buurtbewoners uitgenodigd voor 
ontwerpsessies. Het resultaat werd in februari 
gepresenteerd aan alle omwonenden tijdens 
een inloopbijeenkomst. Buurtbewoners zijn 
blij dat er iets gebeurt met deze plek. Ook 
zijn zij blij dat er rekening wordt gehouden 
met het groen. Groen vergroot het woonple-
zier.
 
Mede door de betrokkenheid en het enthou-
siasme van de buurt, verwachten Woonbe-
drijf en partners snel te kunnen starten met 
dit bouwplan. Naar verwachting kan medio 
2016 de sloop starten. In de zomer begint de 
opbouw en eind 2017 zijn de stadswoningen 
klaar. De studentenwoningen al eerder; net 
voor het begin van het nieuwe studiejaar zal 
de oplevering plaatsvinden. Ook tijdens de 
sloop en bouw worden buurtbewoners geïn-
formeerd over de plannen.

Kijk voor meer informatie op:
woonbedrijf.com (Woning zoeken > 

Nieuwbouwplannen)

Stadswoningen HavenstraatImpressie studentenwoningen

Impressie vanuit Havenstraat

Studentenwoningen en stadswoningen

KunstRoute65 nodigt u uit
Doe mee met workshops op het gebied 
van kunst, cultuur en technologie, in mei en 
juni in Schuttersbosch en Nieuwe  Erven. 

In de Workshop 3D-printen krijgt u 
een rondleiding in een 3D-printbedrijf, 
gaat u zelf aan de slag en u ontwerpt een 
beeldje. Het resultaat krijgt u natuurlijk 
mee naar huis. In de Workshop 
Zichtbaar Geluid is niet alleen te 
horen, maar ook te voelen, te beleven 
en zelfs te zien. U gaat aan de slag met 
ontwerper Ricky van Broekhoven, die 
een machine maakte die geluidstrillingen 
uittekent. 
De workshops vinden plaats in mei en in 
juni in Schuttersbosch en Nieuwe  Erven. 
Drie middagen met een presentatie, 
inclusief koffie & thee, begeleiding, 
materialen, excursie, voor 15 euro per 
persoon. 

meer info: 
www.kunstroute65.nl 
of bel 06-38498574

Nieuwe ontwikkelingen Schuttersbosch
Woonbedrijf verkoopt kavels aan geïnteresseerden 
die in Schuttersbosch willen wonen. Hiermee komt 
er weer beweging in de wijk, nadat het project met 
een bouwontwikkelaar niet doorging. De kavels 
worden verkocht via Van Engelen de Wilde make-
laars. Hoe zat het ook alweer? Jaren geleden be-
sloot Woonbedrijf als sociale verhuurder en vooruit-
lopend op de nieuwe Woningwet in Schutterbosch 
geen dure huur-/koopwoningen meer te bouwen. 
Een nieuwbouwontwikkelaar zou die rol overne-
men. Dat is uiteindelijk niet gelukt, waarna de ont-
wikkeling van Schuttersbosch lange tijd stil stond. 

Samen optrekken
Woonbedrijf overlegde met wijkbewoners hoe verder te gaan. Zo ontstond het idee om 
bouwkavels te verkopen aan particulieren. Via de werkgroepen Beeldkwaliteit en Bouw-
kavel buigen (toekomstige) bewoners zich nu over de vraag hoe mensen willen wonen in 
Schuttersbosch. De huidige uitstraling moet behouden blijven, maar er moet meer ruimte 
zijn voor aanpassingen of uitbreidingen aan woningen. 
Bewoner Piet Eiff: ”Vanaf het begin (1957) woon ik hier. Toen met allemaal jonge gezin-
nen en een sterke onderlinge cohesie! Als voorzitter van de Bewoners Belangenvereniging 
Schuttersbosch (BBS) vind ik het belangrijk dat huidige en toekomstige bewoners samen 
optrekken om de wijk mooi en leefbaar te houden. Het zou geweldig zijn als er gezinnen 
met jonge kinderen komen. Het zorgt voor leven in, en toekomst voor ‘ons dorp’.” 
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Insuline spuiten met begeleiding van beeldzorg:
Een veilig gevoel! 

Ze loopt niet gauw voorop als het gaat om technische ver-
nieuwingen (‘dat hoeft voor mij niet zo nodig’), maar met 
beeldzorg doet ze dat wel! Mevrouw Magda Swaan uit Eer-
sel was zo’n zeven jaar geleden een 
van de eerste gebruikers van beeld-
zorg. En nog steeds maakt ze twee 
keer per dag via de iPad contact 
met de medewerkers van ZuidZorg. 
Magda: ‘Ik voel me dankzij beeld-
zorg heel veilig. Met één druk op de 
knop heb ik contact. En het is erg ge-
makkelijk. Als het mij lukt, lukt het ie-
dereen!’

Magda is 76 jaar en heeft diabetes. 
Ze woont alleen. In het begin vol-
stond het om één keer per dag insu-
line te spuiten. Nu moet dat vier keer 
per dag gebeuren, om haar bloed-
suikerspiegel op peil te houden. 
Twee keer per dag komen medewer-
kers van ZuidZorg langs, de andere 
twee keer kijken ze mee via de iPad. 
Magda: ‘Mensen vragen weleens of 
dat niet raar is. Maar dat is het niet. Het is gezellig! Ze con-
troleren niet alleen of ik het goed doe, maar vragen ook hoe 
het met me gaat. We kletsen over de kinderen, het weer, de 
vakanties. Het zijn ditjes en datjes, maar het doet een mens 
goed! En heus: als de iPad uit is, is het contact meteen ver-
broken. Ik heb zelf de regie over wanneer ze meekijken en 
wanneer niet.’

Jullie zijn net mijn moeder!
‘Ik ben door de jaren heen wel erg handig geworden in het 
spuiten’, vertelt Magda. ‘Maar het is toch fijn dat ze mee-
kijken. Mijn bloedsuikerspiegel kan nogal schommelen, en 
twee zien er meer dan één. En het komt weleens voor dat ik 
me vergis. Als het dan fout gaat, voel ik me duizelig, raar. Ze 
houden dan contact met me tot ik me beter voel. Ze advise-
ren me een paar glazen water te drinken en een beschuitje 
te eten. Ik zeg altijd ‘jullie zijn net mijn moeder’. Ja, ze hou-
den een oogje in het zeil, ik kan op hen terugvallen. En ze 
zijn allemaal zo aardig en behulpzaam. Ik overdrijf niet als 
ik zeg dat ik met een paar van hen echt een band heb op-
gebouwd.’

Kleine moeite
‘Als ik op het afgesproken tijdstip geen contact maak met de 
iPad, gaan ze me bellen. En als ik daar niet op reageer, komt 
er iemand langs’, vervolgt Magda. ‘Tot nu toe is het nog niet 

voorgekomen, gelukkig, maar het is een veilig idee. Als ik 
bij mijn kleinkinderen ga oppassen, meld ik even dat ik weg 
ben. Dan hoeven ze me niet te zoeken, haha. Ik maak ook 
gebruik van personenalarmering. Ik heb in 1997 een hartin-
farct gehad. Een mens is kwetsbaar! En ik wil zolang moge-
lijk van mijn kinderen en kleinkinderen kunnen genieten, dus 

ik bouw graag wat veiligheid in. Ik kan beeldzorg echt aan-
raden. Het is een kleine moeite die voor veel rust zorgt. De 
contactmomenten zijn fijn en helpen me om met mijn ziekte 
om te gaan.

Veilig, handig en gezellig: altijd iemand in de buurt

Beeldzorg via de iPad

Meer informatie over beeldzorg 

Bij beeldzorg maakt één van verpleegkundigen van 
ZuidZorg op een vast tijdstip contact met u via het 
beeldscherm van uw iPad (tablet). Bijvoorbeeld om te 
begeleiden bij het innemen van medicijnen. Of om te 
informeren hoe het met u gaat. Mocht u hulp nodig heb-
ben, dan kunt u ook heel gemakkelijk zelf beeldcontact 
met de verpleegkundige maken. Dankzij het regelma-
tige contact leren we u goed kennen en merken we bij-
zonderheden meteen op. Behalve voor beeldzorg, kunt 
u de iPad ook voor allerlei andere zaken gebruiken. 
Heeft u een indicatie voor beeldzorg? Dan krijgt u van 
ZuidZorg gratis een iPad in bruikleen. Hij werkt via uw 
eigen internetverbinding. Voor meer informatie of aan-
vragen bel 040 2 308 408 voor een afspraak met de 
wijkverpleegkundige bij u in de wijk
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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.

Medewerkers van 
Vitalis werken 
steeds vaker in de 
wijk, nu mensen 
langer zelfstandig 
thuis blijven 

wonen en ook thuis zorg krijgen. 
Voor het vervoer kiest Vitalis de fiets. 

De fiets is snel en makkelijk en fietsen is 
gezond en milieuvriendelijk. Zo’n wijkfiets 
mag er best herkenbaar uitzien. 
Daarom schreef Vitalis vorig jaar een 
ontwerpwedstrijd uit, waaraan iedereen 
kon meedoen. Knippen, plakken en 
kleuren; velen lieten hun creativiteit 
stromen. De jury lette vooral op mooie, 
hippe en gebruiksvriendelijke ontwerpen 
en koos één winnaar. Het winnende 
ontwerp is uitgevoerd. Elke wijklocatie 
van Vitalis heeft voortaan één of meer 
wijkfietsen ter beschikking. Zo zijn de 
wijkverpleegkundigen snel bij de cliënt.

Wijkzorg: ook voor u?
Woont u zelfstandig maar lukt 
het u niet meer om huishoudelijk 
werk of zorgtaken zelf, of met 
behulp van uw omgeving, uit 
te voeren? Met uw zorg- en 
hulpvragen kunt u terecht bij 
Vitalis Wijkzorg. 

Ook voor zorgalarmering 
staat Vitalis voor u klaar. Bel 
het klantencentrum en u krijgt 
alle informatie die u nodig heeft 
over zorg, de tarieven, voorwaarden en 
indicaties. Het telefoonnummer is 040 
220 220 2. In de wijk Stratum verleent 
Vitalis wijkzorg vanuit Vitalis Wilgenhof. 
Het wijkteam is 24 uur per dag actief.

Activiteiten 
Niet alleen voor huishoudelijke of 
persoonlijke verzorging kunt u bij Vitalis 
terecht. Ook activiteiten, zoals de 
wijkbibliotheek (dagelijks open) of de 
weekmarkt op vrijdagochtend van 10 tot 
12, zijn voor wijkbewoners vrij toegankelijk. 

Verse groenten en fruit, heerlijke hapjes en 
kleine maaltijden, brood en banket, cadeau-
artikelen, huisgemaakte jam, bloemen en 
planten. Verse producten in uw eigen buurt, 
maar ook gezelligheid en aanspraak, zoals 
u dat op de markt kunt verwachten.

Wilt u deelnemen aan andere activiteiten 
of gebruik maken van onze horeca? Loop 
gewoon eens binnen. 

Voor informatie: 
www.woonincplusvitalis.nl 

of tel. 040 220 220 2

Wijkverpleegkundigen 
Vitalis voortaan op de fiets

Sandra de Louw–Smetsers. Bjorn van Leipsig en Tanja van der Made

Zorg in Stratum 

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.
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Spilcentrum Mimosaplein heeft twee locaties:
Mimosaplein 1 • 5643 CJ en Begoniastaat 15 • 5644 NA

T: +31 40 211 06 48 | F: +31 40 213 84 82
info@vbs-deregenboog.nl Spilcentrum

Vrije basisschool de Regenboog zoekt:
Ouders die hun kind de tijd durven geven om te mogen ontwikkelen.
Lachen. Vallen. Schilderen. Zingen. Spelen. Boetseren. Leren. Opstaan. Rekenen. Stoten. 

Verhalen. Toneel. Scheppen. Stoeien. Wiskunde. Huilen. Aardrijkskunde. Kijken. Euritmie. 

Handen arbeid. Geschiedenis. Handwerken. Koken. Moestuin. Heemkunde. Lezen. Tekenen. 

Broodbakken. Struinen. Luisteren. Voelen. Ervaren. Doen. Genieten. Bewegen. Stil zijn. Leven!

De Regenboog en kinderopvang Wonderboom zijn onderdeel van Spilcentrum Mimosaplein.

Zen Zijn Wij
acupunctuur en voedingsadvies

Nienke Struijk
Heezerweg 307 • Eindhoven

www.zenzijnwij.nl
06 835 33233

Het is altijd fijn om iemand in de buurt te 
kunnen helpen, of met een buurtgenoot 
samen iets te ondernemen. Dankzij een 
een nieuw initiatief kunnen bewoners 
van de Gerardusbuurt aanbod en vraag 
bij elkaar brengen. 

Ze doen dat met een door buurtbewoners 
Jurgen Vermolen en Susan de Korte zelf 
ontwikkelde website:  

www.zorgsamenbuurt.org

Naast de website is er ook een facebook-
pagina en een speciaal telefoonnummer 
voor mensen die minder makkelijk met een 

computer omgaan. Het idee om een zorg-
samenbuurt  op te zetten is ontstaan naar 
aanleiding van een gelijknamig project in 
de wijk Prinsejagt. De centrale vraag was 
daarbij: wat heb je nodig om prettig oud te 
worden in je eigen buurt? Inmiddels is het 
project breder en gericht op alle leeftijden 
en is het nu een manier om verbinding te 
maken met alle buurtgenoten. 
Heb je vervoer nodig? Moet er een klusje 
gedaan worden? Wil je iets lenen? Ben je 
bereidt iemand een keer ergens naar toe te 
rijden of wil best eens voor iemand  koken?  
Kun je taallessen geven of wil je zelf leren 
omgaan met een iPad?
In de Gerardusbuurt kunnen die vragen nu 

gericht gesteld worden en nog belangrijker: 
er komt ook antwoord. Na vier weken 
proefdraaien zijn er al 15 matches gemaakt. 

Uit de ervaringen bij andere Zorgsamen-
buurten in Brabant is gebleken dat het con-
cept het beste werkt op buurtniveau, met 
een maximum van 2000 deelnemers.  Dat 
is de reden waarom Zorgsamenbuurt Ge-
rardusplein alleen aanbod en vragen be-
handelt van bewoners in de Gerardusbuurt. 

Het platform is nog volop in ontwikkeling en 
later zal worden bekeken of dit initiatief ook 
uitgerold kan worden naar andere wijken 
en buurten.

Zorgsamenbuurt Gerardusplein

Dat De Stratummer goed gelezen wordt 
wisten wij al lang maar de bijenhouders 
die in het vorige nummer aan het woord 
kwamen weten het nu ook. 

Ruim vijftien reacties heeft de secretaris 
van de bijenhoudersvereniging ontvangen. 
Daarmee is het ruimteprobleem aan de 
Loostraat in Tongelre één keer opgelost. En 

nog belangrijker: nog deze zomer 
zullen verschillende bijenvolken 
vanuit  het stadsdeel Stratum bomen 
en planten gaan bevruchten. En 
ook zullen aan het eind van dit jaar 
de eerste potten ‘Echte Stratummer 
Honing’ gevuld kunnen worden.
De imkers Ellen en Mario: “We zijn 
verrast door het aantal reacties. Niet 

iedereen bleek een geschikte plek voor een 
bijenkast te hebben, maar het was leuk te 
merken hoe geïnteresseerd mensen waren. 

We hebben een ronde gemaakt langs de 
geschikte plekken en een aantal kasten is 
al geplaatst. Onder andere op een mooie 
en veilige locatie in het buurtschap Riel 

en bij ‘bekende Stratummer’ Peter 
Nagelkerke. Het is erg leuk dat we 
dank zij het artikel nieuwe contacten 
hebben gekregen. Want ook mensen 
die een minder geschikte plaats bleken 
te hebben waren geïnteresseerd in 
het bijenhouden. Die hebben we 
aangeraden om een ‘bijenhotel’ te 
plaatsen om de wilde bijen te helpen. 
Dat levert je geen honing op maar je 
helpt wel bestuivers aan een plek in 
de buurt. 

Open dag
Sommige mensen overwegen om 
in de toekomst zelf bijenhouder te 
worden en kunnen nu eerst de kunst 
afkijken in hun eigen tuin. We hopen 
overigens iedereen die gereageerd 
heeft later dit jaar uit te nodigen op 
onze bijentuin in Tongelre tijdens 
een speciale open dag. Op onze 
bijentuin is nu extra ruimte vrij 
gekomen voor aspirant imkers 
die daar gezamenlijk les en 
begeleiding kunnen krijgen.

Bijenhouders blij met vele reacties
Exclusief: 
Stratums Bijenhotel
Help wilde bijen aan 
nestruimte door in 
uw eigen tuin een 
‘Bijenhotel’ op te 
hangen. 

Vervaardigd uit 100% 
Stratums Eikenhout door het 
creatieve bedrijf De Houten 
Droom. Alleen verkrijgbaar via 
De Stratummer voor 15 euro per stuk. 

Meer informatie 

en bestellingen via:

www.stratummer.nl
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 Exploitant Gosewinus de Groot: “Wij staan nu voor het zevende 
seizoen met onze autoscooters op de Stratumse kermis. Stratum 

is een stadsdeel met een echt dorpsgevoel en daar hoort natuurlijk een 
eigen kermis bij. Daarom hebben wij als kermisexploitanten zelf 
voorgesteld om de Stratumse kermis voortaan te houden in 
de eerste week na Pinksteren: dit jaar dus van 18 
tot 22 mei. En natuurlijk vindt die, zoals altijd, 
plaats op het Gerardusplein.”

De Stratumse entertainer, acteur en 
mimespeler Leipe Leo is aangezocht om 

de opening luister bij te zetten. En ook tijdens de 
kermisdagen zal een van zijn originele typetjes 
nog eens opduiken. 

Gosewinus: “De opzet is net als in vorige jaren. Het blijft 
vooral een kermis gericht op ouders én kinderen. Voor het 
eerst dit jaar komen daar de Calypso en een Vliegtuigmolen 
bij. Bij volgende edities willen we daar ook attracties voor 
de wat oudere jeugd aan toevoegen.”

Kermisbezoekers krijgen in Stratum een lot om mee te spelen in een 
loterij met twee trekkingen om flinke prijzen. Zorg dat u bij de trekkingen 
aanwezig bent! Op de speciale facebookpagina ‘Stratumse kermis’ kunt 
u alvast wat voorpret beleven.

De gemeente Eindhoven kent van oudsher 
verschillende kermissen. Tot 1920 hielden Strijp, Woensel, Gestel, 

Tongelre en Stratum hun eigen kermis in verschillende perioden in het jaar. 
Toen al die gemeenten samengevoegd werden tot één grote gemeente 

werd ook besloten alle kermissen in de 
stad op dezelfde dagen te houden. Met de komst 
van de grote centrale kermis Park Hilaria hebben 
de buurtkermissen zoveel concurrentie gekregen dat een aantal 
daarvan intussen is verdwenen. 

stratumse kermis
Kijk vast op Facebook:

18-22 MEI
Advertorial

Stratumse kermis 
dit jaar in mei
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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

DENIZ SUPERMARKET
Roostenlaan 104 -106 Deniz Supermarket

Dé wereldsupermarkt in Stratum.  
 • Dagvers groente en fruit 
 • Ambachtelijke slagerij

Kleine Berg 29 Eindhoven T. 040 2466946 Elzentlaan 143 Eindhoven T. 040 2123464

Zonnebril
op sterkte al
vanaf €99,-!

De mooiste
brillen vind je 

bij ons

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

Korianderstraat 28  5643 AS Eindhoven T: 040 2115217
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Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers. Meer informatie? 
Mail naar: romereis@on.nl of kijk op: www.stratummer.nl

Met De Stratummer naar Rome
Gezamenlijk vertrek van Eindhoven Airport • Vervoer van en naar het vliegveld

Naast bekende hoogtepunten zoals het Pantheon, Forum Romanum, Sint Pieter, 
Sixtijnse kapel en het Colosseum denken we ook aan wat minder voor de hand liggende 
bezienswaardigheden zoals bijzondere kerken, oude tempels, thermen en misschien 
oudheidkundige collecties. Ook een gezamenlijke fietstocht door Rome zou onderdeel 
van het programma kunnen zijn. De precieze invulling van het reisprogramma wordt 
vooraf  bepaald op een vrijblijvende kennismakingbijeenkomst in Stratum  met 
mogelijke geïnteresseerden.

De Stratummer organiseert, bij voldoende belangstelling, in het najaar 
(eind september of begin oktober) een vijfdaagse reis naar Rome.

Exclusief voor onze lezers, dus Stratummers onder elkaar!

Reisleiders: Rolf Buijze en de uitgever 
van De Stratummer, Wildrik Burema.

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

•  Profiteer 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.

Kruiden   Edelstenen   Aromatherapie

Geldropseweg 80     5611 SK      info@hetkruidenheksje.nl

Kruiden   Edelstenen

Geldropseweg 80     5611 SK      info@hetkruidenheksje.nlGeldropseweg 80     5611 SK      info@hetkruidenheksje.nl

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

 Let op: Voorjaarscollectie !
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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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.kuster@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:  040 220 220 2
www.woonincplusvitalis.nl  

Vitalis Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
Tel. 293 3333 
Hospice Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 Eindhoven
Tel. 293 3333  
Wilgenhof
Gasthuisstraat 1, hoofdingang Schalmstraat
Tel. 2148300 

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


