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Stratum actueel 

Toezicht houden op huiswerk van je 
kinderen kan een bron van irritatie zijn 
tussen ouders en hun kinderen. En dan is 
huiswerkbegeleiding ideaal. 

Sommige scholen bieden die zelf aan maar 
een goed en misschien wel beter alternatief 
is Studiebegeleiding Eindhoven van Guido 
Hartman. Guido werkt vanuit een goed ge-
outilleerd en rustig pand op korte fi etsafstand 
van alle middelbare schoolgemeenschappen 
in Stratum. Leerlingen van alle schooltypen 
kunnen er terecht als ze thuis moeite hebben 
met het maken van huiswerk. Soms is dat van-
wege een leerachterstand maar vaak omdat 
er thuis teveel afl eiding is. Zeker als beide ou-
ders werken is het voor hen moeilijk toezicht 
te houden.

Guido: “Leerlingen kun-
nen hier geconcentreerd 
werken. Vrijwel iedereen 
krijgt in de tijd die er voor 
staat het huiswerk ook af. 
Ouders krijgen na ieder 

bezoek een mail met een overzicht 
wat er gedaan is en wat er eventueel thuis 
nog moet gebeuren. 

Met de leerlingen zelf maak 
ik op een volwassen manier 
afspraken en ik spreek 
ze erop aan als ze zich 
daar niet aan houden.”
Een vrijblijvend 
kennismakings-
gesprek met ou-
ders en leerling is 
altijd gratis. Samen wordt er dan eerst geke-
ken waar het wringt en of er een wederzijdse 
klik is. Daarna kan besloten worden geza-
menlijk verder te gaan. Eerst met een proef-
periode van vier weken van minimaal twee 
keer per week twee uur. Daarna wordt in een 
evaluatiegesprek gekeken of de aanpak ge-
werkt heeft. De minimale frequentie is twee 
keer per week in blokken van twee uur. In 
het begin wordt goed gecontroleerd en over-
hoord. Naar mate de samenwerking vordert 
neemt de verantwoordelijkheid van de leer-
ling toe en zullen steekproefsgewijs de af-
spraken worden nagegaan. 

Guido: “Ik doe dit werk met passie en gedre-
venheid. Ik ben van huis uit econoom en heb 
meer dan twintig jaar in het bedrijfsleven ge-

werkt. Daardoor heb 
ik een open en frisse 
aanpak. De tijdsinveste-
ring moet in verhouding 
staan tot het rendement, 
en mijn aanpak is niet 
schools en heel per-

soonlijk. Ik stimuleer leerlingen om slímmer te 
leren waardoor ze méér leren in minder tijd. 
Als leerlingen merken dat ze in relatief korte 
tijd fl inke vooruitgang kunnen boeken wordt 
de inspanning beloond en stijgt de motivatie. 
Met als basistarief 190 euro per periode van 
bijna vier weken ben ik zeker concur-
rerend maar de kleinschaligheid en 
persoonlijke aanpak is mijn echte 
pré. Veel leerlingen hebben baat bij 
een kleinschalige, niet-schoolse en 
persoonlijke aanpak. 
De afgelopen vier jaar zijn al mijn eindexa-
menleerlingen geslaagd en van de overige 
leerlingen is het me gelukt om bijna iedereen 
over te laten overgaan.” Guido ondersteunt 
op individuele basis ook MBO, HBO en WO 
studenten.

Met de leerlingen zelf maak 
ik op een volwassen manier 
afspraken en ik spreek 
ze erop aan als ze zich 
daar niet aan houden.”
Een vrijblijvend 

gesprek met ou-
ders en leerling is 
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Van de redactie
De Stratummer streeft er naar drie en 
het liefst vier nummers per jaar uit te 
brengen. Maar omdat dit particuliere 
initiatief zonder subsidie of andere 
overheidssteun werkt moet de uitgever 
soms kiezen voor werkzaamheden 
die meer brood op de plank brengen. 
Gelukkig lukte het op de valreep van 
dit jaar toch nog een nieuw nummer uit 
te brengen. Veel leesplezier!

Buurtpreventieteam Tuindorp
Een jaar geleden liepen de toen net 
opgeleide buurtpreventie-leden Canisius 
en Eelco hun eerste ronde door het 
Witte Dorp. En in een jaar tijd zijn er 
nog 30 buurtbewoners actief geworden 
om voor extra veiligheid in de wijk te 
zorgen. 

Zij doen dit door regelmatig en opvallend 
in heel Tuindorp rondes te lopen. Zo leveren 
ze een bijdrage aan het voorkomen van in-
braken, overlast of onveilige situaties in de 
wijk.
In het najaar kwam het hele team keer al-
lemaal bij elkaar  voor bijgaande foto en 
voor de eerste jaarlijkse barbecue van het 
team. Daar werd flink bijgepraat over de 
buurtpreventie, maar natuurlijk ook over 
allerlei andere zaken. Het was een gezel-
lig samenzijn, waar de groep elkaar beter 
heeft leren kennen.  
Het buurtpreventieteam kan overigens  nog 

steeds versterking gebruiken. Na twee 
trainingsavonden ben je opgeleid tot 
buurtprevent en kun jij ook een bijdrage 
leveren aan meer veiligheid in de wijk.  
Woon je in Tuindorp en heb je interesse? 
Stuur dan een mail naar:
buurtpreventie.tuindorp@gmail.com 
Jaco van der Bruggen, coördinator 
buurtpreventie Tuindorp, neemt dan contact 
me je op.



4

Geert en Marleentje
Zijn jullie Stratummers?
Geert: Ik ben, als jongste van een gezin 
van zes, geboren op Geldropseweg 88d. 
Precies 500 meter van waar we nu werken 
en wonen. Ons gezin is daarna naar een 
nieuwbouwwijk in Woensel verhuist maar 
ik ben, toen ik het huis uit ging, teruggeko-
men naar Stratum. Mijn vrouw Marleentje 
is geboren en getogen in Waalre maar dat 
grenst aan Stratum.

Ben je van beroep kunstenaar?
Zeg maar kunstenmaker. Kunstenaars zijn 
gesubsidieerd, ik niet. Dus noem ik mezelf 
liever kunstenmaker. Ik maak muziek, ik doe 
straattheater en in binnen– en buitenland 
geef ik kinderworkshops, waarbij ik kinde-
ren muziekinstrumenten leer maken van af-
valmaterialen. Op scholen maar vooral op 
allerlei grote festivals in Nederland, België 
en Duitsland. Ik ben van kinds af aan geïnte-
resseerd in muziek. Ik heb geen echte muzie-
kopleiding maar muziek heeft mij altijd ge-
boeid. Toen ik jong was werd ik door mijn 
oudere broers meegenomen naar Pinkpop, 
waar ik voor het eerst een biertje dronk, 
en voor het eerst aan een pretsigaret lurk-
te. Voor die tijd was voetbal mijn ding, ik 
was topscorer bij Unitas in Woensel. Maar 

ik heb mijn voetbalschoe-
nen geruild voor een gi-
taar en heb mezelf gitaar 
leren spelen. Op bezoek 
bij een broer in Amster-
dam zag ik in Paradiso 
David Lindley optreden. 
Dat is een Amerikaanse 
multi-instrumentalist die 
vaak op zelfgemaakte of 
aangepaste instrumen-
ten speelt. Dat maakte 
mij zo enthousiast dat 
ik dat ook wilde en van-

af dat moment ben ik muziekinstrumenten 
gaan verzamelen. De eerste was een Saz, 
een Turkse luit.  We hebben hier in ons mu-
seum nu ruim 900 instrumenten uit alle con-
tinenten van de wereld.

Jullie hebben hier dus een museum?
Een muziekinstrumentenmuseum met een in-
middels volwaardige collectie. Onderdeel 
van een nog veel groter plan: Walhallala. 
Dat is de werktitel tenminste. We zitten hier 
aan het kanaal, dus aan een wal en lala-
la spreekt voor zichzelf. Het plan houdt in 
dat we hier ter plekke workshops gaan ge-
ven voor kinderen. Bijvoorbeeld via scho-
len. Veel kinderen weten nog wel wat een 
gitaar is of een blokfluit maar dan houdt het 
op. Hier vind je instrumenten uit de hele we-
reld en uit alle tijden. Kinderen leren hier 

ook zelf in de 
werkplaats 
muziekinstru-
menten te 
maken. En in 
de balletzaal 
van Marleen-
tje kunnen 
hele groepen  
aan de slag. 

Hoe lang 
ben je zo al 
bezig?
Inmiddels 
twintig jaar. 
Voor die tijd leidde ik een 
keurig bestaan met een 
baan van negen tot vijf in 
een gewoon huis aan de 
Gestelsestraat. Voor mijn 
werkplaats en mijn steeds 
groter worden-
de verzameling 
had ik ruimte 
gevonden in 
een kraakpand. 
Ik kreeg in die 
tijd behoefte 
om mijn leven 
om te gooien en 
via Hans San-
ders van beken-
de band Bots 
kwam ik in contact met Slagerij van Kam-
pen. Daar ging ik full-time aan de slag als 
roadie en dat heb ik vierenhalf jaar gedaan. 
In wat nu ons woonhuis is had Slagerij van 
Kampen in die tijd hun repetitieruimte. In 
een paar jaar werden ze steeds bekender 
en gingen natuurlijk ook meer verdienen. 
Ze besloten naar Spanje te verhuizen en de 
ruimte hier kwam daardoor vrij. Dus ging 
ik kijken of ik het over kon nemen. Dat had 
wel wat voeten in de aarde: pas toen ik mijn 
eigen bedrijf hier goed en wel had draaien 
kreeg ik ook een huurcontact op mijn naam. 

Wat houdt je bedrijf in ?
Dat is stichting KEI, afkorting van kind en 
instrument. Ik geef al jarenlang workshops 
met kinderen, ook al voor we ons hier aan 
het kanaal vestigden. Ik ben niet alleen mu-
zikant maar ook behoorlijk  handig en.. ik 
kan goed omgaan met kinderen. Daarom 
ben ik samen met kinderen muziekinstrumen-
ten gaan bouwen. Dat begon ooit in Woen-
sel bij Speelpark De Splinter en nadat ik af-
scheid nam van Slagerij van Kampen ben ik 
het professioneler aan gaan pakken. Nu is 
het mijn voornaamste bron van inkomen ge-
worden. Voor alle duidelijkheid: zonder één 

cent subsidie. Ik reis 
’s zomers allerlei festi-
vals af in binnen en bui-

tenland 
met ver-
schillen-
de acts 
waarbij 
ik samen 
met kin-
deren van 
restafval 
muziek-
instru-
menten 

maak. Een combinatie van straatwer-
ker, stand-up comedian en gooche-
laar. We wonen hier pal naast de 

stort dus de aanvoer van materiaal is hier 
geen probleem. 

In de hal naast ons huis had de Ergon 
haar werkplaats en vijf jaar geleden 
kwam die hal vrij. Die konden we 
natuurijk goed gebruiken. 

Een werkplaats voor mij, een 
onderkomen voor mijn inmiddels enorme 
verzameling instrumenten en een balletzaal 
voor Marleentje. We vroegen een gesprek 
aan met de wethouder van Cultuur en 
Vastgoed, Mary-Ann Schreurs van D66. 
Die is hier in eigen persoon komen kijken. 
Ze was enthousiast over onze ideeën, 
gaf groen licht en zou ons zeker verder 
helpen. We kregen daarop inderdaad de 
beschikking over de hal en zijn natuurlijk 
volle bak aan de gang gegaan. De hal, 
die zwaar verwaarloosd was en helemaal 
vervuild, hebben we helemaal opgeknapt 
en verbouwd, compleet met asbestsanering 
en al. Ook de tuin is helemaal afgegraven 
en gesaneerd. Wat daar niet uit kwam: 
autobanden, accu’s noem maar op. Dat 
is nu een kleine boomgaard geworden 
met appelbomen. Maar toen alles zo 

Bruisende creativiteit in Stratum:

Aan de Stratumse zijde van het Eindhovensch Kanaal woont en werkt een creatief echtpaar in een zelf opgeknapte loods 
die ze al jaren van de gemeente huren. Maar nu opeens wil wethouder Mary-Ann Schreurs (D66) ze weg hebben. 
De Stratummer keek eens rond op hun unieke creatieve hotspot die natuurlijk niet mag verdwijnen uit Stratum.
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Talent in Stratum 

goed als klaar was kwamen we er achter 
dat als een wethouder toezegt je te zullen 
helpen zo’n belofte niet veel betekent. Want 
terwijl we hier volop aan het verbouwen en 
opknappen waren werd achter onze rug om 
het bestemmingsplan veranderd. 

Nu wil dezelfde Mary-Ann Schreurs ons hier 
weg hebben. Ze is nu enthousiast voor een 
heel ander initiatief. ‘Kiki en Joost’. Dat zijn 
‘echte designers’ en in haar ogen kennelijk 
prestigieuzer dan wat wij hier al jaren doen. 
Intussen hebben wij hier wel vijf jaar lang 
werk en geld geïnvesteerd en dat zijn we, 
als Schreurs haar zin krijgt, in één klap 
allemaal kwijt.

Geert: “Toen mijn zoon negen 
jaar werd heb ik hem geleerd 
hoe je een brood bakt. Want ik 
vind het belangrijk dat kinderen 
zulke dingen leren. Dat melk niet 
uit de fabriek komt maar van 
een koe. Als  je brood wilt ma-
ken moet je eerst een oven heb-
ben. Die oven heb ik daarom 
hier zelf gebouwd. 

Een echte middeleeuwse steenoven. Ik 
heb mijn zoon geleerd hoe je hout hakt 
zonder je vingers kwijt te raken, hoe je fik-
kie stookt zonder je huis af te branden en 
hoe je deeg maakt. Toen hij dat allemaal 
geleerd had stond hier dus een oven. Die 
stook je niet helemaal warm om voor je-
zelf één pizza te bakken dus werden er 
vrienden uitgenodigd. Ik maakte de oven 
warm en zorgde voor deeg en saus en 
iedereen nam ingrediënten mee. Omdat 
de meesten niet verder kwamen dan to-
nijn en champignons ben ik na vier we-

ken zelf de bood-
schappen gaan 
doen en sinds-
dien hebben we 
keuze uit zeven 
soorten groen-
ten en zes soor-
ten kaas. 
Iedereen mag daarvoor geld in een blik-
je doen. Dit doen we nu al jarenlang elke 
vrijdagavond, zomer en winter, hier op 
het dakterras. Het is hier geen pizzeria, 
in principe is het gewoon een particulier 
feestje maar iedereen is welkom.”

Vooral designacademie studenten, en 
heel veel expats van de hightechcampus 
vinden het geweldig. Er wordt geblogd 
van China tot Silicon Valley: de ‘Pizza-
man from Eindhoven’ zet Brainport we-
reldwijd op de kaart. 

Marleentje Weis-
mann is de vrouw 
van Geert en ook 
creatief ondernemer. 

Ze is afgestudeerd aan 
de Fontys dansacade-
mie en docent klassiek 
ballet en jazzdans. 
Ze geeft als ZZP-er bal-
letles van klassiek tot 
afro-jazz. In haar eigen, 
compleet geoutilleerde, 
balletzaal bereidt ze 
workshops voor die ze op scholen geeft 
of werkt ze aan haar performance act X-
static Liquid, waarmee inmiddels al vaak 
succesvol is opgetreden.

Zie Facebook: X-static Liquid  

Marleentje doet uiteraard ook veel sa-
men met Geert.  Marleentje: “Als Geert 
een workshop geeft in spelen op Afri-
kaanse instrumenten zoals Djembé kan 
ik daarbij een workshop Afrikaanse dans 
geven. In principe kan dat bij ons met in-

strumenten uit alle con-
tinenten van de wereld 
want die zijn hier alle-
maal aanwezig.

Geert weet hoe je ze 
moet bespelen en om-
dat al die landen ook 
eigen sprookjes, le-
gendes en verhalen 
kennen ik kan met 
drama en dans daar al-
tijd perfect op aansluiten.”
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Ben je een geboren Stratummer?
Nee, helemaal niet. Ik ben in 1949 gebo-
ren op het Gooische Matras. Mijn ouders 
waren allebei Amsterdammers. Mijn vader 
was beroepsmusicus bij de omroep, als alt-
violist in het Radio Filharmonisch Orkest. Ik 
ben in Hilversum geboren en later naar het 
kunstenaarsdorp Laren verhuisd. Daar ben 
ik opgegroeid en ook getrouwd, met een 
katholiek meisje uit Geleen.

Ik ben opgeleid aan de sociale academie 
De Nijenburgh in Baarn. In die tijd nog 
een gereformeerde sociale academie waar 
ik als het enige niet-kerkelijke jongetje in 
1968 werd aangenomen. Toen nog een re-
delijk traditionele school maar al snel gin-
gen daar de deuren van de hel los toen de 
tijd van democratisering en studentenpro-
test aanbrak.

 

Ik heb tijdens mijn 
studie de hele revolutie van de zestiger en 
zeventiger jaren meegemaakt. Er is veel 
kritiek op het toenmalige onderwijs mogelijk 
maar ik heb ook heel veel geleerd. 

Ik werd op 18 jarige leeftijd lid van de 
PvdA, werd ook actief en raakte betrokken 

bij Nieuw Links. Kort na 
de eerste feministische 
acties, zoals ‘Baas in 
eigen buik’, sloot ik me 
aan bij Dolle Mina. Ik 
voelde me erg aange-
sproken door het protest 
tegen de traditionele 
rolverdeling tussen man-
nen en vrouwen. 
Op het roemruchte 
congres in Arnhem 
dreigde een aantal 
mannen de boventoon 
te gaan voeren en 
daarom heb ik me 
teruggetrokken. Ik werd me er bewust 
van dat het mannenprobleem niet gelijk 
was aan dat van vrouwen die zich wilden 
bevrijden uit een vastgeroest patroon van 
afhankelijkheid van mannen. Vandaag de 

dag blijkt dat de meeste mannen nog 
maar weinig te hebben geleerd.

Ik stortte me met grote idealen in de 
politiek: plaatselijk, regionaal en lan-
delijk. In 1972 heb ik het PvdA con-
gres toegesproken om uit de NAVO te 
treden. Een onbezonnen jeugdzonde. 
Ik zou het niet meer durven maar toen 
kreeg ik applaus. Ik heb er wel frustra-
ties aan overgehouden. Er was altijd 
gedonder in die partij. Voor machtspel-

letjes en lange tenen ben ik niet zo in de 
wieg gelegd; ik word wel een irenisch type 
genoemd, een vredestichter en dat klopt 
wel denk ik. Hoewel ik conflicten niet uit de 
weg ga. Nadat ik in 1972 afstudeerde aan 
de sociale academie ontmoette ik mijn eer-
ste vrouw. Zij was aan de sociale academie 

in Sittard afgestudeerd. We waren allebei 
maatschappelijk werker.

Het echte leven diende zich aan. Trouwen, 
allebei een baan. Een paar jaar later heb-
ben we samen twee kinderen gekregen. 
Deze nieuwe situatie slokte ons op en de po-
litiek hield ik voor gezien. Na de geboorte 
van onze tweede zoon brak een huwelijks-
crisis uit. We gingen scheiden en vestigden 
ons beiden in Utrecht. Ik wilde graag dicht-
bij mijn kinderen blijven wonen, Maar mijn 
ex-vrouw hertrouwde en vestigde zich met 
de kinderen in Eindhoven. Zelf bleef ik in 
Utrecht waar ik mijn huidige vrouw Anneke 
ontmoette. Anneke had al twee kinderen en 
samen kregen we later nog twee dochters. 
Aanvankelijk woonden we niet 
samen maar hadden we 
een lat-relatie. We had-
den afgesproken dat ik 
de zorg en voogdij voor 
de kinderen op me zou 
nemen zodat zij bui-
tenshuis kon werken.

Leo Steinhauzer, van beroep moeder en kunstenaar 

In zijn installaties is Leo Steinhauzer bezig met het leven zelf. Het 
thema ‘Schepping’ verwijst naar de mens als schepper naast God, 
bezig met het vervolmaken van de schepping. Voor Leo verwijst 
het woord God naar de dimensie, de macht, die buiten ons ligt. 

“Wij zijn beperkt en hebben onszelf niet gemaakt. De wereld als 
schepping is meer dan mensenwerk.” Leo heeft zich intensief ver-
diept in theologie en filosofie. De verworven inzichten hebben 
sterk doorgewerkt in zijn werk. “Het heeft mijn maatschappelijke 
betrokkenheid verrijkt.”

Uit de hedendaagse beeldende kunstwereld heeft met name 
Joseph Beuys invloed op Leo’s werk gehad. Van hem stamt de 
uitspraak “Jeder Mensch ist ein Künstler”. Dit heeft Leo naar zich 
toegetrokken als de opdracht van zijn eigen leven een kunstwerk 
te maken en als geboren wereldverbeteraar al zijn creatieve 
kracht in te zetten om de aarde voor al zijn bewoners iets mooier 
te maken. “Op mijn tocht door het leven heb ik mij al vaak 
verbonden en soms ook weer losgemaakt.”

Na zijn actieve periode in de PvdA in zijn jonge jaren heeft hij 
zich jarenlang niet meer direct met de politiek bemoeid. Hij was 
wel actief in de beroepsvereniging voor maatschappelijk wer-

kers en later in diverse organisaties in jeugd en 
pleegzorg. Hij zat in het afdelingsbestuur en later het hoofdbe-
stuur van de NVP. Hij richtte de Pleegouderraad op van de stich-
ting ‘De Combinatie Jeugdzorg’ en was daarvan ook de eerste 
voorzitter. Voor zijn inzet binnen de pleegzorg werd hij na zijn 
afscheid benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

Als lid van de Vereniging van Vrienden van het Van Abbemuseum 
schreef hij jarenlang de vaste rubriek ‘Kroniek van een Kunstmin-
naar’ waarin hij zijn belevenissen met de hedendaagse kunst be-
schreef. Hij werd ook actief lid van de Protestantse Kerk in Eind-
hoven, waarin hij zich als voorzitter van de Diaconie inzet voor 
medemensen  die in de knel zitten. “Zo kom ik langs die weg toch 
ook weer in aanraking met de politiek.”

Hij is opnieuw PvdA-lid geworden en als kritisch lid zijdelings 
betrokken bij de PvdA. Onder andere in de ‘Banningvereniging’, 
een vereniging voor politiek en levensbeschouwing, die nauw is 
aan de PvdA is gelieerd.  In het tijdschrift ‘Tijd en Taak’ een uit-
gave van van deze vereniging en in het kerkblad schrijft hij gere-
geld  columns over politiek, religie en geloof.

Geboren en getogen in het Gooi maar intussen al decennialang woonachtig in Stratum. 
Een gesprek met een man met opvallende beroepen.
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Dus je werd huisman?
Ik heb nooit een vader op afstand willen 
zijn. Kinderen op de wereld zetten en er 
dan geen omkijken naar willen hebben. 
Maar aan de term huisman heb ik een he-
kel omdat ik daar een beeld bij heb van 
een man die weliswaar thuis zit, maar waar 
de vrouw de regie voert. 
Ik beschouwde mezelf als 
een man met als beroep 
‘moeder’, want zeker in 
het begin van ons gezin 
was dat mijn fulltime be-
zigheid. Ik was al gestopt 
als maatschappelijk wer-
ker want ik had meer dan 
genoeg van het welzijns-
werk met al zijn rumoer en 
conflicten in die jaren ze-
ventig.

Door de geboorte van 
onze dochters die dus bij 
mij woonden werd mijn 
huis te klein en moest ik 
wel verhuizen. Mijn ex-
vrouw woonde met haar 
nieuwe gezin en mijn twee 
zoons inmiddels in Aalst. 
Om dichter bij de jongens 
te kunnen wonen zijn 
wij ook naar het zuiden 
verhuist. We kochten een 
winkel woonhuis huis in 
Stratum waar we in 1988 
zijn gaan samenwonen.

Genoeg ruimte voor ons 
allemaal terwijl we er ook 
nog andere activitei-

ten konden ont-
wikkelen. We 
voerden een 
volledige rol-
wisseling door. 
Anneke vond 
in Eindhoven 

werk en werd kostwinner 
en ik legde me toe op de zorg voor ons 
huishouden en de kinderen. 

Toen ik nog een baan had als maatschap-
pelijk werker volgde ik al allerlei cursussen.  
Van modeltekenen tot lassen. Maar nadat ik 
mijn baan kwijtraakte ging ik me intensiever 
toeleggen op tekenen en schilderen. Hier in 
Stratum ging ik ook driedimensionaal wer-
ken. Nadat ik 1992 in ons pand ‘De Kunst-
winkel’ had geopend ging ik ook instal-
laties maken. Het winkelgedeelte van ons 
huis was niet heel groot maar wel geschikt 

om kleinschalige exposities te organiseren. 
Een statement in de buurt en voor jonge 
kunstenaars een leuke start na de acade-
mie. Omdat ons huis er geschikt voor was 
kwamen Kunst en het leven zo samen. 
Je werd dus kunstenaar en tegelijk had je  
als ‘professioneel moeder’ de zorg voor veel 

kinderen. Hoeveel eigenlijk?
Naast mijn eigen kinderen moeten dat er 
wel achttien geweest zijn. Als kunstwerk 
heb ik ooit een bordje geschilderd met de 
tekst: ‘moeder van beroep’. Want behal-
ve de zorg voor mijn weekendkinderen, 
stiefkinderen en onze gezamenlijke doch-
ters kwamen daar na een paar jaar ook 
pleegkinderen bij. Pleegzorg lag mij wel. 
Met mijn welzijnsachtergrond kwamen van-
uit de Jeugdzorg ook moeilijke gevallen bij 
ons in huis terecht. Soms ging het om een 
langdurige plaatsing van drie en half jaar 
maar meestal betrof het echte crisisopvang.

Binnen de Nederlandse Vereniging van 
Pleeggezinnen (NVP) en in de Pleegouder-
raad heb ik ook wel gepleit voor betaalde 
pleegzorg. Kinderen opvoeden is al geen 
sinecure, laat staan pleegkinderen. Het 
vraagt veel inzet, deskundigheid en trai-

ning. Toch wordt het vooral als vrijwilligers-
werk gezien.

Doen jullie het pleegouderschap nog 
steeds?
Nee, de plaatsing van ons laatste 
pleegkind eindigde in een dramati-
sche zelfmoordpoging en toen niet 
veel later een van mijn eigen zoons 
in een grote crisis terecht kwam en 
daadwerkelijk uit het leven stapte was 
ik niet meer in staat om onbevangen 
pleegouder te zijn. Kinderen hebben 
recht op onvoorwaardelijk vertrou-
wen ook al weet je dat er veel mis 
kan gaan. Ik heb daarom afscheid ge-
nomen van de pleegzorg en ook van 
alle bestuurlijke functies die ik inmid-
dels binnen de pleegzorg vervulde. 
De dood van mijn zoon Rogier heeft 

me sterk aangegrepen. Het is een pijn 
die nooit helemaal overgaat. 

Ik zocht een manier om met het le-
ven verder te kunnen gaan. Die vond 
ik door een groot project te realise-
ren door de installaties die ik eerder 
had gemaakt bijeen te brengen in een 
nieuw verband en verder te ontwikke-
len. Dat was in een boerderij in Lopik, 
waar mijn vrouw is opgegroeid, en die 
toen juist leeg stond. Ik gaf het geheel 
de titel ‘Schepping’ wat verwijst naar 
het leven zelf en de creatieve kracht 
van ieder mens. Ik heb er anderhalf 
jaar aan kunnen werken en droeg de 
installatie op aan Rogier en aan mijn 
beide kleinkinderen die in deze peri-
ode waren geboren.

Hoe ziet je toekomst eruit?
Hoewel ik inmiddels AOW ontvang 

weet ik niet wat pensioen is. Ik ben 
niet van plan te stoppen met mijn 
werk. Omdat de kinderen het huis 

uit zijn wil ik me vooral toeleggen op de 
kunst en schrijven. Ook blijf ik wel actief in 
diverse organisaties. Ik heb nog een paar 
grootse plannen. Acht november was het 
25 jaar geleden dat de Kunstwinkel hier 
in Stratum opende. Ik wil dat graag weer 
nieuw leven inblazen en ook het grote 
project uit Lopik wil ik nog eenmaal opnieuw 
realiseren om het vervolgens een definitieve 
bestemming te geven of desnoods op te 
ruimen.  

In de winkelruimte wil ik zowel mijn eigen 
werk tonen als anderen de gelegenheid 
bieden te exposeren. De datum voor 
de heropening is vier februari 2018, 
op mijn 69ste verjaardag. Behalve een 
openingstentoonstelling presenteer ik dan 
mijn nieuwe plannen met een fotoboek 
van ‘De Schepping’ tot nu toe en een 
blik op de toekomst.

Gedeelten van Leo’s installatie ‘Schepping” 

Interview 
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Gebiedsanlyse Stratum gereed
De gemeente is 2016 gestart met het opstellen van een gebiedsanalyse 
en –visie voor Stratum. Die kwam in de loop van dit jaar gereed.

Op een tweetal goed bezochte bijeenkom-
sten die het bewonersplatform Stratum or-
ganiseerde in Pand P konden de aanwezige 
Stratummers knelpunten, kansen en sugges-
ties aandragen. Na een vervolgbijeenkomst 
werd de aangepaste visie besproken. Bij 
die gelegenheid kregen de aanwezigen op-
nieuw de gelegenheid te reageren. Boven-
dien vormden zich verschillende werkgroe-
pen die de uitvoering van de in de visie 
geschetste ontwikkelingen zijn gaan bege-

leiden. In de loop van 2017 is de definitieve 
versie gereed gekomen. Samengevat komt 
de nota tot de volgende conclusies: 

Stratum bestaat uit 22 gevarieerde woon-
buurten waar ongeveer één-zevende deel 
van alle Eindhovenaren woont. De grote di-
versiteit in woonmilieus levert sterke eigen 
identiteiten op van de buurten waar sterk 
uiteenlopende bevolkingsgroepen wonen. 
Stratum is ook bijzonder groen. Bijna 40% 
van het oppervlak is groen. Vooral in de 
groene gordel aan de rand. Maar er is 
ook een aantal woonwijken met een sterk 
groene structuur en zelfs landelijk karak-
ter. Stratum heeft een rijke cultuurhistorie en 
ook veel wat daaraan herinnert. Er zijn veel 
monumenten, historische wegenstructuren 
en waterlopen, architectonische en steden-
bouwkundige bijzonderheden en bescherm-
de stads– en dorpsgezichten. Kenmerkend 
is ook de grote hoeveelheid kunstobjecten 
aan en bij gebouwen en in de openbare 

ruimte. Stratum 
heeft relatief 
veel (top)sport-
voorzieningen 
in sportpark 
Genneper Par-
ken, maar ook 
daarbuiten 
zien we veel 

stedelijke sportvoorzieningen of aan sport 
gerelateerde voorzieningen.
 
Stratum is met 15.000 banen niet echt een 
werkstadsdeel. Maar DAF is met 5000 ar-
beidsplaatsen toch een van de grootste 
werkgevers van de stad. De werkgelegen-
heid is verder geconcentreerd op bedrijven-
terrein de Kade en een aantal kleinere be-
drijventerreintjes. Opvallend is dat Stratum 

een hoge sociale cohesie en vrijwilligers-
werk kent. Van alle stadsdelen heeft Stra-
tum het minste inactieve of beperkt actieve 
mensen. Daarbij is wel sprake van grote 
verschillen. Stratum kent namelijk buur-
ten met zowel de hoogste als de laagste 
WOZ-waarde van Eindhoven, dus wijken 
met zowel de hoogste en de laagste in-
komens, en ook met het hoogste en de 
laagste werkloosheid. Door de crisis is 
de werkloosheid in sommige buurten ook 
sterker gestegen dan in de andere wijken.
De bevolking groeit licht en een relatief gro-
te groei zit in de leeftijdscategorie van 15-
24 jarigen. Daardoor is er, ondanks een 
absolute toename van het aantal 65+’ers, 
geen sprake van een toenemend vergrij-
zingspercentage. Het aantal woningen 
is gegroeid. Er is een toename is van eta-
gewoningen en appartementen die de af-
name van het aantal eengezinswoningen 
ruim compenseert. Stratum heeft het oud-
ste woningbezit van de stad maar er is ook 
sprake van een snelle verjonging, bijvoor-
beeld door de de wijkvernieuwing van de 
Kruidenbuurt en de Bloemenbuurt Zuid. Die 
wijkvernieuwingen zijn trouwens succesvol 
gebleken: beide buurten zijn sterk verbe-
terd. 

In de Kanaalzone binnen de rondweg is 
een transformatieproces op gang gekomen. 
Het gebied verkleurd en de oorspronkelijke, 
vooral industriële bedrijvigheid wordt ver-
vangen door andere functies. Aan beide 
zijden van het kanaal zijn wooncomplexen 
ontwikkeld. Door het vrijkomen van het 
Campina-terrein en mogelijk ooit ook de 
Milieustraat zullen de ontwikkelingen aan 
het kanaal doorzetten. Aan de Stratumse 
zijde van het Kanaal zal de komende ja-
ren een ‘moderne radiaal’ tot ontwikkeling 
worden gebracht. Bedoeld om het centrum 
vanuit de oostzijde beter te ontsluiten en 
daarbij de historische radialen te ontlasten. 
De belangrijkste vraag is hier: wat voor toe-
komst willen en kunnen we geven aan de 
Kanaalzone? Het gaat om het deel van de 
zone binnen de rondweg. In verschillende 
gebieden van Stratum geven inwoners aan 
dat er sprake is van woonoverlast. Het gaat 
hierbij vooral om de vorm van woonoverlast 
als gevolg van kamerverhuur, woningsplit-
sing en het omzetten van kantoorgebouwen 
naar woonruimte. In een aantal buurten is 
spreke van problematiek rond bestaansze-
kerheid, welzijn en gezondheid. Het gaat 
hierbij met name over de situatie in de zo-
genaamde actiegebieden. 

De toekomst van de leegstaande kerkge-
bouwen is en blijft een moeilijk vraagstuk 
en langs de radialen en oude winkelstrips 
liggen ook andere beeldbepalende ge-

bouwen waar door 
veranderde omstandigheden andere ei-
sen aan worden gesteld of waar minder 
behoefte aan is. In verschillende buurten 
wordt discussie gevoerd over de vraag of 
in het (soms zeer recente) verleden 
opgestelde gebiedscriteria niet te beper-
kend zijn voor een gewenste ontwikkeling 
van de buurt. Kunnen we regels versoepe-
len zonder inbreuk te doen aan de karak-
teristiek van de buurt? Met name de hinder 
van verkeer en de verkeersveiligheid is een 
thema dat voor veel inwoners van het stads-
deel speelt. 
Er is aandacht nodig voor het groeiende 
aantal senioren in het stadsdeel door aan-
passing van de woonomgeving, de aanwe-
zigheid en bereikbaarheid van activiteiten 
en voorzieningen. Maar ook voor andere 
voorzieningen ten behoeve van ontmoeting 
en activiteiten moet gekeken worden naar 
spreiding over het stadsdeel, de effectiviteit 
van het gebruik, de exploitatie en de toe-
gankelijkheid. 

Er is aandacht nodig voor het groen in het 
woongebied van Stratum. Belangrijk voor 
de hele ‘groene gordel’ is de voortduren-
de aandacht voor de balans tussen het be-
houd, versterken van het groen en de ont-
wikkeling van andere functie zoals wonen, 

landbouw, recreatie en sport. Een aantal 
buurten zijn groenarm maar er liggen kan-
sen bijvoorbeeld voor tijdelijk invulling van 
braakliggende terreinen.
Er is ook aandacht nodig voor het vrijwilli-
gerswerk. Professionals constateren proble-
men bij bijvoorbeeld het beheer van buur-
tontmoetingsruimten. 
Het is de bedoeling dat in een nader te 
bepalen uitvoeringsprogramma de 
in deze analyse genoemde thema’s 
worden aangepakt.
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Werkgroep verkeer

Werkgroep woningsplitsing en kamerbewoning

Een van de actieve werkgroepen is 
de werkgroep verkeer. Nadat in juni 
vorig jaar een aantal knelpunten en 
vragen werden geformuleerd zijn in een 
vervolgbijeenkomst met Bas Braakman, 
verkeersplanoloog van de gemeente 
Eindhoven, de voorstellen besproken en is 
informatie gevraagd op andere punten. 

Een aantal zaken 
lichten we hier-
bij toe. Het Flo-
raplein was het 
item dat voor de 
verkeersgroep 
in volgorde van 
prioriteit op de 

eerste plaats kwam, met name de veilig-
heid aan de zuidkant voor fietsers. Diverse 
voorstellen werden besproken. Volgens de 
gemeente hebben geen (ernstige) ongeval-
len plaats gevonden en geldt dat hier welis-
waar de beleving anders doet vermoeden, 
maar dat toch de objectieve veiligheid vol-
doende is. Een oplossing zoals een fietsbrug 
is niet alleen kostbaar maar ook gezien de 
belangrijke cultuurhistorische waarde van 
de fontein geen aantrekkelijke oplossing. In-
tussen wordt er door de gemeente wel een 
(simulatie)studie gedaan naar de mogelijk-
heden van verkeerslichten. Op veel langere 
termijn wordt gekeken naar een snelfietsrou-
te (inclusief kunstwerken) vanaf de HighTech 
campus richting Geldrop. Die zou voor een 
deel van de gebruikers de route over het 
Floraplein overbodig maken. In het verleng-
de van de verkeersafhandeling naar het Flo-
raplein via de Leenderweg werden de toe-
gangswegen, de verkeerscapaciteit vanuit 
de stadszijde, sluipverkeer en de invloed 

van de ringweg besproken. De werkgroep 
heeft gepleit voor meer aandacht voor het 
fietsen en wandelen. De gemeente blijkt 
daar in de Visie ‘Eindhoven op weg’ nu ook 
concreet mee bezig te zijn door bijvoor-
beeld het inzetten van de radialen. In een 
andere nota, ‘Agenda Fiets’, is er aandacht 
voor fietsparkeren, verkeerslichten en de vrij 
recent ontstane problemen die het nieuwe 
fenomeen elektrische fietsen met zich mee-
brengen. De werkgroep zal zich na het uit-
brengen van de Gebiedsvisie Stratum bera-
den over bovengenoemde nota’s.

De werkgroep onderschreef het gemeente-
lijke streven om openbaar vervoer tot 2040 
met 50% te laten toenemen en vroeg zich af 
hoe dat in Stratum gaat. De trend is dat de 
hoofdlijnen groeien en kleine lijnen minder 
worden gebruikt. HOV lijnen met een hoge 
frequentie trekken nieuwe reizigers. Een 
transferium bij Genneper Parken is doorge-
rekend en het is aan het Gemeentebestuur 
om daar ook een besluit over te nemen. 
Deelfietsen zijn inmiddels ook in Eindhoven 
geïntroduceerd.
Op de vraag naar registratie van verkeer-
sonveiligheid. (bijvoorbeeld via ongeval-
lencijfers) stelde Braakman dat een speci-
ale plattegrond beschikbaar is waar alle 
‘Blackspots” (knelpunten met meer dan zes 
letselongevallen per drie jaar) op te vinden 
zijn. Alle ongevallen met slachtoffers wor-
den geregistreerd maar voor aanrijdingen 
zonder lichamelijke schade geldt een on-
derregistratie bij de Politie. Het inrichten 
van secundaire wegen als 30 km zone is 
standaardbeleid maar een fysieke aanpas-
sing van de straat of weg zal pas plaats 
vinden in combinatie met herinrichting en 
renovatie. Handhaving is overigens een 
probleem apart en ligt niet bij de gemeente 

maar bij de Politie.
Op de vraag of bij de 
radialen een (nog) be-
tere afstemming van de 
verkeerslichten zou helpen om 
drukte te vermijden was het antwoord dat die 
nu al optimaal staan afgesteld. Geen winst te 
behalen dus.  De inrichting van de aan- en 
afvoerwegen van de DAF fabrieken werd be-
sproken. Dit probleem staat al jaren hoog op 
de lijst van de gemeente.
Dan een paar spe- cifieke knelpun-
ten: De voetgan-
gersoversteek Tho-
mas à Kempislaan/
Heezerweg wordt 
meegenomen in de 
herinrichting Hee-
zerweg in 2018. 
De suggestie om 
rechts afslaan van-
af de Geldropseweg naar de Rond-
weg mogelijk te maken wordt niet door de 
gemeente overgenomen omdat uit metingen 
eerder bleek dat er te weinig verkeer gebruikt 
van maakt.  De oude voorrangssituatie voor 
fietsers bij de aansluiting Roostenlaan Leen-
derweg wordt opnieuw in ere hersteld. De 
werkgroep vroeg aandacht voor de kruising 
P. Cannisiuslaan en Jan van Eijckgracht: wel-
licht is daar een herinrichting mogelijk zodat 
sluipverkeer ontmoedigd wordt en tegelijk de 
ontsluiting van de wijken Putten en Riel verbe-
tert. De gemeente overweegt nu in de spits ter 
plekke te gaan kijken. 

De werkgroep zal nadat de Gebiedsvisie Stra-
tum uitgebracht is hierop verder commentaar 
geven. De gemeente zal de werkgroep uitno-
digen als klankbord en ervaringspanel 
bij formuleren van concrete plannen 
van het uitvoeringsprogramma.

In November 2017 is vond een 
werkgroepbespreking plaats met 
bewoners en diverse ambtenaren van 
de gemeente over woonoverlast ivm 

woningsplitsing & kamerbewoning.

De problemen zijn al vaker onder de aan-
dacht gebracht maar evenzeer hardnekkig. 
De woonoverlast is niet overal gelijk en 
daarbij ook verschuivend. De standaard-
maatregel van maximaal 10% kamerbewo-
ning is opgeheven. Om wildgroei te voor-
komen wordt geëxperimenteerd met een 
strengere lokale toetsing. 

Graag zouden bewoners hier meer bij wil-
len worden betrokken. Een goed overzicht 
van alle kamerbewoning en/of woningsplit-
sing is moeilijk in kaart te brengen, omdat 
een deel illegaal plaatsvindt. Juist hiervoor 
is betrokkenheid en kennis van bewoners 
essentieel. Juridisch blijkt het lastig om ille-
gale bewoning ongedaan te maken vanwe-
ge landelijke wetgeving die de gemeente  

dwingt eerst te on-
derzoeken of illega-
le bewoning legaal 
te maken is. Die 
landelijke wetge-
ving werkt illegale 
bewoning jammer 
genoeg in de hand. 

In enkele wijken is de gemeente inmiddels 
gestart met een aanpak voor gerichtere 
handhaving en controle. Binnenkort willen 
we als werkgroep weer een bijeenkomst 
met de gemeente hebben over de ontwik-
kelingen in Stratum het afgelopen jaar en 
om te horen wat de resultaten zijn van de 
proefgebieden wijken buiten Stratum. 
Misschien kunnen we daar in Stra-
tum ons voordeel mee doen.
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Michèle Rijzewijk theatermaakster in Stratum

Michèle is bezig met de voorbereiding 
van een nieuwe voorstelling die in het 
voorjaar 2018 klaar moet zijn. Opnieuw 
is Stratum het uitgangspunt maar er is 
geen speciale doelgroep gekozen want 
ze wil alle 22 buurten van Stratum bij de 
nieuwe voorstelling betrekken. 

Michèle: “Ik weet nog niet wat ik ga 
maken maar ik zou graag uit elke buurt 
iemand op het podium willen hebben. 
Elke buurt in Stratum heeft een heel ei-
gen identiteit. Ik zoek dus mensen die 
dat leuk vinden en die op een podium 
durven te staan. Of het nou echt je eigen 
verhalen zijn of verhalen vanuit je buurt 
maakt niet uit. Ik weet nog niet welke 
vorm het allemaal gaat krijgen maar als 
uit iedere buurt zich alvast mensen aan-
melden, ben ik enorm geholpen.”

Geïnteresseerde  Stratummers 
kunnen zich aanmelden via: 

miesenscene@gmail.com

Onder de naam Mies-en-Scène maakt 
de jonge en getalenteerde Michèle 
Rijzewijk theater voor alle leeftijden. 
Documentaire-theater wel te verstaan: 
met echte mensen in plaats van acteurs 
en met echte verhalen in plaats van 
toneelteksten. Met die bijzondere vorm 
van theatermaken geeft ze speciale 
groepen uit de samenleving een plek 
om gehoord en gezien worden. Sinds 
oktober 2015 werkt ze vanuit Pand 
P aan de Leenderweg. Ze krijgt als 
talentvolle jonge theatermaakster de 
komende jaren ondersteuning vanuit het 
‘thinx’-traject van het 
Parktheater Eindhoven. 
De Stratummer ging 
eens kennismaken.

Ben je een Stratumse ?
Nee, ik kom uit Nuenen 
maar ik ben wel verbon-
den met Stratum want mijn 
oma woonde in de Poelhekkelaan en daar 
ging ik vaak logeren. Bovendien heb ik op 
het Sint Joriscollege gezeten, in Stratum dus. 
Flink fietsen, wel drie kwartier uit Nuenen. 
Maar op het Joriscollege hadden ze een 
aangepast studieprofiel voor Kunst en cul-
tuur, en ik wilde al op de middelbare school 
iets met theater gaan doen.

Daar ben je na de middelbare school dus 
mee doorgegaan.
Ja, aan de academie voor theater in Tilburg. 
Maar toen ik daar van afkwam werd de 
toekomst ineens onzeker vanwege de enor-
me bezuinigingen die toen werden doorge-
voerd. Ik heb toen goed nagedacht wat ik 
echt wilde en dat waren twee dingen: zelf 
spelen in voorstellingen én werken met niet-
acteurs, mensen uit specifieke doelgroepen 
die hun eigen verhaal vertellen. Als je zelf 
voorstellingen maakt heb je meer in de 
hand dan wanneer je alleen maar acteur 
bent. 

Drie jaar geleden ben ik ZZP-er gewor-
den en besloot ik een voorstelling te 

gaan maken met daklozen. Daarvoor 
heb ik de welzijns-organisatie 

NEOS benaderd 
en die bleken daar 
gelukkig aan mee 

te willen werken. 

Zo kon ik mijn eerste voorstelling 
maken na mijn afstuderen: ‘Orpheus, 
verhalen van de straat’. Gespeeld in 

de Kameleonzaal in het Parktheater, 
dat gelukkig heel erg open staat 
voor dit soort vernieuwingen. De 
voorstelling werd zo’n succes dat 

ik daarna door 
het Parktheater 
gevraagd ben 
een om nieuw 
theaterproject te 
maken met oma’s 
uit de buurt. ‘Stratum 
Oma’s’ wel te verstaan. 

Ook dat 
bleek succes-
vol. Zo suc-
cesvol dat ik 
daarna ge-
bruik mocht 
maken van 
het innova-
tiefonds ‘thinX’ van het Parktheater. Dat 
is voor theatermakers zoals ik echt super-
luxe want nu kan ik drie tot vier jaar onder 
coaching en begeleiding verder werken. Ik 
kan hier, of in Pand P, repeteren en spelen. 
Echt fantastisch dat je zo meerjarig onder-
steunt wordt en begeleiding krijgt. 

Gespreid bedje dus?
Nee, het thinX fonds geeft me wel de ge-
legenheid mezelf te ontwikkelen en ze hel-
pen me met coaching of stages maar voor 
mijn voorstellingen moet ik wel mijn eigen 
inkomsten zoals sponsering of subsidies 

regelen. En daarvoor heb ik 
inmiddels een eigen stichting: 
Mies-en-Scène. 

Lukt dat allemaal met die culturele 
tegenwind?
Ik moet zeggen: ik heb er niet 
echt last van gehad. Al tijdens 
mijn academietijd heb ik nage-
dacht over gesubsidieerd toneel. 

Daar moet natuurlijk geld voor zijn en er 
zijn helaas zijn heel veel goede dingen 
verloren gegaan door die bezuinigingen. 
Maar er zijn ook dingen verdwenen waar 
niet zo veel aan verloren is gegaan: zo-
als allerlei ontoegankelijke ‘zelf-expressie’-
kunst. 

Tegenwoordig moet je veel meer verant-
woorden wat je maakt en waarom. Dat 
past gelukkig precies bij wat ik doe. Want 
ik zoek niet het traditionele theaterpubliek 
op maar probeer juist mensen te bereiken 
die nog nooit een stap in het theater ge-
zet hebben. Theater is nog steeds iets te 
elitair en dat is jammer. Ik probeer dat te 
veranderen omdat een theatervoorstelling 
juist super toegankelijk kan zijn en heel erg 
sociaal verbindend. Omdat je werkt in een 
zaal met mensen tegenover je, met niks er-
tussen, is de verbinding tussen kunstenaar 
en publiek heel krachtig.

Heb je een sociale of morele boodschap?
Dat probeer ik eigenlijk te vermijden. Ik 
begin iedere voorstelling door de mensen 
waar ik mee ga werken te interviewen. Dat 
vormt dan de basis voor het script. Het 
uitgangspunt van mijn voorstellingen kan 
daarom ook steeds anders zijn. Mijn doel 
is vooral om theater en de theaterzaal 
voor iedereen toegankelijk te maken 
en daar mensen te verbinden. 
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Instituut Valeriana

Schoonheidssalon voor bionome huidverzorging, 
rust en ontspanning. gezichtsbehandelingen

massages
pedicure en manicure

Mariëtta Beltman | www.instituutvaleriana.nl 
Hasselven 1 | 5645 KP Eindhoven | tel: 040-8427447

THUIS
SCHOOL
KANTOOR
HOBBY

 

• Contactkantoor

• Instructielokaal

•    Vergaderlokatie 

voor 2 – 15 pers.

06 2013 5488

Goed bereikbaar in Stratum en nabij het centrum:

Te huur per uur: 
representatieve ruimte

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 115

5611 SG Eindhoven  040 211 45 90

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels

Van de hand van de Stratumse kunstschilder, schrijver en 
van Goghkenner Jack van Hoek is een nieuwe publicatie 
verschenen. 

Uit de titel ‘De Eindhovense kennissen van Vincent van Gogh’ blijkt 
al dat het gaat over de periode waarin van Gogh in Nuenen woon-
de en veel in Eindhoven kwam. Jack van Hoek heeft jarenlang on-
derzoek gedaan en kreeg een verrassende hoeveelheid informatie 
boven water. Het boek geeft daardoor een nieuw beeld van de pe-
riode waarin van Gogh’s beroemde schilderij de Aardappeleters 
ontstond. Maar het boek geeft tegelijk een goed beeld van Eind-
hoven voordat Philips hier neerstreek. Een levendig stadje waarvan 
ook toen al veel inwoners oorspronkelijk van buiten kwamen. Van 
Gogh liet in Eindhoven bij drukkerij Gestel & Zoon een litho ma-
ken van de Aardappeleters waarvoor hij eigenhandig (en uit het 

hoofd) zijn schilderij met lithografisch potlood 
op de druksteen natekende. Vermakelijk om te 
lezen hoe dat sceptisch werd gadegeslagen 
door het personeel.  Jack van Hoek geeft in dit 
boek een groot aantal Eindhovenaren van meer 
dan 130  jaar geleden een gezicht en zelfs een 
stem omdat hij ook herinneringen en anekdotes 
boven water kreeg. De goed verzorgde uitgave 
met veel illustraties is uitgegeven door het Neder-
lands Steendrukmuseum in Valkenswaard waar 
overigens de hierboven genoemde litho ook opnieuw is uitgegeven.
 
De Eindhovense kennissen van Vincent van Gogh is voor € 10 in 
Stratum verkrijgbaar bij Boekhandel van Grinsven en in de stad bij 
boekhandel van Piere.

Van de Stratumse striptekenaar Jan Vervoort zijn de drie 
stripalbums, waarin zijn stripheld Elno de hoofdrol speelt,  
gebundeld in één album van 160 pagina’s, aangevuld met 16 
pagina’s achtergrondinformatie. 

De Elno strips verschenen eerder in stripblad Eppo en als losse 
albums. Alle verhalen in deze bundeling zijn in kleur, ook ‘De Stem 
van Sonare’, het laatste Elno album wat zich helemaal in Eindhoven 
afspeelt en wat eerder als zwart wit album verscheen. De 
stripomnibus kost € 24,95  (14 cent per pagina) en is verkrijgbaar  
bij Boekhandel van Grinsven én aan huis bij de auteur aan de 

Leenderweg. Dan vooraf 
wel even bellen: 
06– 5028 1107. 
Bij Jan Vervoort is aan huis 
ook de speciale luxe editie 
nog beperkt verkrijgbaar, een 
collectorsitem met stofomslag 
voor €€  59,95. 
Op verzoek worden de 
aan huis gekochte albums 
uiteraard gesigneerd.

Boeiend Van Gogh boek door Jack van Hoek

Elno strips Jan Vervoort gebundeld 
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Een jaar geleden hebben ze de sprong 
gewaagd. De Paterskerk werd gesloten. 
Of de overgang naar de kapel van 
Glorieuxpark zou bevallen, stond toen 
nog niet vast. Nu, meer dan een jaar later, 
blijkt het een goede keuze te zijn geweest. 

De Geloofsgemeen-
schap Augustinus Eind-
hoven voelt zich wel-
kom bij de Zusters van 
Barmhartigheid op het 
Glorieuxpark. Iedere 
zondag om halftien in 

de ochtend begint de eucharistievie-
ring, met één van de vier aan de Gemeen-
schap gebonden priesters of een commu-
nieviering met een diaken of een pastoraal 
werker. 

Marleen Kremers (29 jaar) is één van de 
voorgangers van de geloofsgemeenschap 
en tevens werkzaam bij de Zusters van Barm-
hartigheid. Samen met Harrie Meelen zit zij 
aan tafel, bij Jacques de Klerk thuis, beide 
heren zijn trouwe leden van de Geloofsge-
meenschap. Meelen heeft na de sluiting van 
zijn parochiekerk tien jaar gezocht naar een 
nieuwe plek waar hij zich thuis kon voelen. 
De Klerk bezocht, tot de grote sanering van 
de Eindhovense parochies, de Heilige Mis in 
de Catharinakerk. Sinds 1 januari 2012 telt 
Eindhoven nog twee parochies. Alles ten zui-
den van de spoorlijn hoort nu bij de Sint Joris-
parochie. De strenge leer van deze parochie 
past niet bij hen. Voor Meelen en de Klerck, 

en tientallen andere bezoekers, bleek de Pa-
terskerk een goed alternatief. Totdat ook deze 
kerk gesloten werd. Het zoeken, het op weg 
zijn naar wat bij je past, is beide heren dus 
niet vreemd. Bovendien past het bij het mot-
to van hun inspirator Augustinus, “Wees niet 
bang om nieuwe wegen in te slaan”. “Het 
gaat om de gemeenschap, niet om het ge-
bouw, hoezeer we ook gehecht waren aan 
de Paterskerk.” 

Altijd al heeft ze interesse gehad in religie, 
verteld Marleen Kremers. Zo ging ze vroeger 
al met een vriendin mee naar de Koptische-
Orthodoxe kerk om eens te kijkje te nemen 
hoe het daar gaat. Jaren later ontstond het 
idee om religiewetenschappen te studeren. 
Na haar studie kwamen de Zusters van Barm-
hartigheid op haar pad. Voor zowel Kremers 
als de Zusters is het een goede match geble-
ken en zo kwam Marleen bij de Zusters in 
dienst. “Via de zusters kwam ik in contact met 
de paters Augustijnen. Door hun open hou-
ding en warme aandacht voor elkaar ben ik 
daar blijven plakken.” aldus Marleen. “Vanaf 
het begin ben ik ook lid geweest van de jon-
gerengroep waar we samen vieringen voor-
bereiden, praten en een aantal keer per jaar 
samen eten. Het is mooi om zo samen bezig 
te zijn met verdieping en bezinning en om te 

leren over het leven van Augustinus”  
Augustinus was zestien eeuwen geleden een 
kerkvorst en de stichter en inspirator voor de 
daaruit voortgekomen Orde der Augustijnen. 
Bij Geloofsgemeenschap Augustinus Eindho-
ven zijn nog drie paters Augustijnen betrok-
ken als voorganger. De gemeenschap staat 
nu op eigen benen, maar zij maakt wel nog 
steeds onderdeel uit van de Rooms Katholie-
ke Kerk. “Daarom waren we blij dat we on-
langs een bezoek konden brengen aan de 
nieuwe bisschop Gerard de Korte” vertelt 
Jacques de Klerk. “Hij bleek van alles in ons 
Bisdom goed op de hoogte”. Ook kon je mer-
ken dat hij historicus is, aldus Harrie Meelen, 
zelf oud-docent geschiedenis en als scholier 
groot geworden bij de Augustijnen. 

De Geloofsgemeen-
schap neemt toch een 
aparte positie in, in het 
regionale religieuze 
landschap. De parochie 
is niet verbonden aan 
een wijk in de stad. Mis-
schien heeft het te maken 
met de bewuste keuze die de leden 
hebben gemaakt. De taal tijdens de zon-
dagsdienst is wat ‘aardser’. Het past echt bij 
de mensen, aldus Marleen Kremers. Hoe het 
in de toekomst zal zijn, is natuurlijk niet dui-
delijk, maar met het aantal vaste bezoekers 
tussen 65 en 100, zijn we nu tevreden, aldus 
Harrie Meelen. 

Meer informatie over Geloofsgemeen-
schap Augustinus: 
www.augustinus-eindhoven.nl

Augustinus voelt zich welkom op Park Glorieux

Afgelopen voorjaar is met de hulp van ve-
len een inspiratietuin tot stand gebracht 
op landgoed Glorieux. Een tuin waarin 
de spirituele inspiratie van de oorspron-
kelijke bewoners van Glorieuxpark, de 
Zusters van Barmhartigheid, is vormge-
ven. De tuin bestaat uit een labyrint met 
daarin kunstwerken, diverse teksten uit de 
wereldgodsdiensten en een permanente 
plek voor de Wereldvredesvlam. Alles ter 
inspiratie en bezinning. 

Glorieuxpark heeft drie jaar geleden Carla 
van Olst van OYA-Art en Jeannette Claessen 
van ComunicArte benaderd om op een stuk 
grasland, gelegen achter de vijver, de inspira-
tietuin vorm te geven. Het aanvankelijke plan 
was een kruisweg, maar gaandeweg rijpte 
het idee om een levensweg te maken. De 

Zusters van Barmhar-
tigheid en een breed 
samengestelde klank-
bordgroep dachten 
mee over inspirerende 
teksten die langs de 

weg zouden worden geplaatst als staties om 
bij stil te staan. De teksten komen voort uit 
de wereldreligies: boeddhisme, christendom, 
hindoeïsme, islam en jodendom. 

In het hart van de tuin ligt een labyrint dat 
leidt naar de Wereldvredesvlam. In 1999 zijn 
op de vijf continenten zeven vredesvlammen 
ontstoken door vredesambassadeurs. Deze 
vlammen zijn samengebracht in Wales en 
verbonden tot één Wereldvredesvlam. Vanuit 
deze vlam zijn wereldwijd ontelbare nieuwe 
vlammen aangestoken als teken van vrede. 
Nu ook op landgoed Glorieux. Mansukh 
Patel, mede-initiatiefnemer van de Wereld-

vredesvlam schreef: 
“Mijn droom is dat elke 
man, elke vrouw en 
elk kind in ieder land 
van iedere religie en 
geloofsovertuiging 
zal worden verenigd door de Wereldvredes-
vlam.” 

De wandelaar die het labyrint verlaat en het 
pad vervolgt, komt uit bij de levensboom, 
een witte moerbeiboom. Bij die boom liggen 
keitjes waarop de wandelaar kan schrijven 
welk goed werk hij of zij gaat doen. Van-
uit meditatie of contemplatie volgt actie. Op 
een bankje kan de wandelaar dat overden-
ken; symbolen in de symbolenkastjes kunnen 
daarbij behulpzaam zijn. 

De inspiratietuin is een geschenk van de Zus-
ters van Barmhartigheid aan de huidige be-
woners van Glorieuxpark en aan allen die 
er in de toekomst wonen en zorg ont-
vangen. Zij willen daarmee iets van 
hun spiritualiteit doorgeven.

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

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

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

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

• Compleet orthopedisch centrum.

Liefde voor huisdieren,
passie voor hun gezondheid

Dier en Dokter Helmond
T. 0492 - 540 953

Dier en Dokter Mierlo   
T. 0492 - 599 559

Dier en Dokter Eindhoven 
T. 0492 - 599 559

E. info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
(Behandeling op afspraak)

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

Glorieuxpark zoekt enthousiaste vrijwilligers om met bewoners te wandelen door het park of om 
onder begeleiding van professionele tuinlieden de historische tuin te onderhouden

Glorieuxpark – Geldropseweg 170 – 5613 LN Eindhoven – www.glorieuxpark.nl

Glorieus vrijwilligerswerk op Glorieuxpark

Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk op Glorieuxpark? Of wilt u ons graag als vrijwilliger komen helpen? 
Onze vrijwilligerscoördinator Carla Bodet vertelt u graag meer. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 

040-2947500 (maandag, dinsdag of vrijdag) of via personeelsadministratie@glorieuxpark.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

Tot 23 december Sloggi– 
en Ten Cate actie

Open: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 uur tot 16.00 u. 
T: 040-2933363  M: 06-42726123  • www.dekledingkamer.com 

Wissehaege, Herman Gorterlaan 4   •  5644 SX Eindhoven

Van bovenkleding tot ondergoed,  nacht–kleding en beenmode. 
Zowel voor dames als heren. Goede producten in mooie kleuren. 
Bekende merken zoals Finn Karelia, Sommerman, Erfo, Roberto Sarto, 
Siegel en Golléhaug, Fellows, Robson, Ringella en Triumph.
Tevens in onze collectie pantalons met elastische band van Frank 
Walder en Brax.

Tot 23 december: Sloggi-actie

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

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

twee oudste en dus meest ervaren 
praktijken in Stratum. 

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

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

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

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

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

Fysiotherapie Van Eijk en Fysiotherapie Heezerweg: 
samen 75 jaar ervaring

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

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

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

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

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

len uit de wijk laten er regelmatig iets 
creatiefs zien. 

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

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

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

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

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

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

Elke vrijdag: 
weekmarkt in Vitalis Wilgenhof

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

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

Zorg in Stratum 
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In januari organiseert Stratums Belang een bijeenkomst met 
de bedoeling om te kijken of ons initiatief voldoende breed 
gedragen wordt. We rekenen op een opkomst van minstens 
50 geïnteresseerden. 

Iedere Stratummer is welkom. Omdat we zaal, datum en 
tijdstip nog niet kunnen bepalen is vooraf aanmelden nodig: 
stuur een mailtje met naam en adres naar:

stratumsbelang@on.nl

U krijgt dan per post een uitnodiging op naam die als 
toegangsbewijs geldt. 

Tot de verkiezingen is er niet veel werk meer te verzetten want 
veel staat al op de rails. Maar als Stratums Belang echt in de ge-
meenteraad komt moeten er natuurlijk zoveel mogelijk Stratum-
mers bij betrokken blijven. Mensen daar iets voor voelen kunnen 
dat op de avond in januari aangeven. De meest eenvoudige 
manier is om op die avond lid te worden van de vereniging Stra-
tums Belang. Kosten voor één jaar lidmaatschap: € 1. Omdat 
we het echt democratisch willen houden is het natuurlijk ook van 
belang dat we iedere Stratummer de mogelijkheid geven zich 

aan te melden als kandidaat-raadslid. De kans dat Stratums Be-
lang met één of meer zetels in de Gemeenteraad komt is reëel 
maar een plek op de lijst is toch vooral een publieke demonstra-
tie van uw sympathie voor het hele idee. 
Toch wel even dit vooraf: wie op de lijst voor de verkiezingen 
staat moet natuurlijk wel weten wat het betekent als je ook ècht 
raadslid wordt. 

Het werk van een gemeenteraadslid kost minimaal tien 
uur per week. Die tijd gaat op aan twee avonden per week 
vergaderen en verder aan het lezen van de stukken waarover 
wordt vergaderd. Vergaderen is geen doel op zich vinden wij, 
we willen dat beperken tot de hoogstnoodzakelijke (raads)
vergaderingen en verder vooral tijd besteden aan contacten in 
het Stadsdeel Stratum. 

Een gemeenteraadslid krijgt overigens gewoon betaald: inclusief 
onkostenvergoeding kan dat oplopen tot bijna 2000 euro bruto 
per maand. 
Als het u het leuk lijkt om op de lijst te komen wacht dan niet 
tot de avond in januari om dat kenbaar te maken maar geef 
ook dat aan in een mailtje naar: stratumsbelang@on.nl. 
Vermeld in dat geval niet alleen naam en adres maar ook een 
telefoonnummer.

Kom in januari naar de oprichtingsvergadering in Pand P

Wildrik Burema is de uitgever van 
De Stratummer en het vergelijkbare 
Dommelbeemdmagazine in 
Woensel. Hij heeft nu het initiatief 
genomen om een Stadsdeelpartij op 
te richten die mee gaat doen aan 
de gemeenraadsverkiezingen. De 
Stratummer ging eens op bezoek bij zijn 
eigen uitgever.

Is dit serieus?
Zeker. Ik loop al jaren rond met het idee van 
stadsdeelpartijen. Dat dateert nog uit de tijd 
dat ik PvdA gemeenteraadslid was. Dat ben 
ik twaalf jaar geweest. Ook toen al merkte 
ik dat de politiek veel te ver afstaat van de 
kiezers. 

Verklaar u nader
Bij verkiezingen gaan steeds minder men-
sen stemmen omdat het er niet echt toe doet 
op welke partij je stemt. Kiezers voelen zich  
niet meer betrokken bij een partij vanwege 
geloof of maatschappelijke klasse. Er is ook 
bijna niemand die vooraf verkiezingspro-
gramma’s leest. Veel mensen vullen een paar 
dagen voor de verkiezingen een kieswijzer 
in om hun keuze te bepalen. Een opkomst-
percentage van iets meer dan 40% is tegen-
woordig normaal. 

En dat gaat een Stadsdeelpartij veranderen?
Dat kan ik natuurlijk niet garanderen maar 
ik wil het wel geprobeerd hebben. Wat ik 
zeker weet is dat mensen vooral betrokken 
zijn bij hun eigen straat, hun eigen wijk, én 
hun eigen stadsdeel. Het gaat bij de meeste 
mensen om de leefbaarheid en de sociale 
samenhang. De interesse en dus ook de be-
trokkenheid bij politiek moet je daarom orga-
niseren op stadsdeelniveau, op dorpsschaal 
zeg maar. Veel stadsdelen in Eindhoven heb-
ben gelukkig een eigen identiteit, en Stratum 
al helemaal. Het ligt voor de hand daar op 
in te spelen als je burgers echt wilt betrekken 
bij de politiek.

Maar wat kan een ‘partij voor Stratum’ nu echt 
bereiken?
Het is in de eerste plaats een experiment om 
de betrokkenheid van burgers bij politiek en 
bestuur te vergroten. Als dat blijkt te werken 
kunnen bij een volgende gemeenteraadsver-
kiezing andere stadsdelen met een eigen lijst 
aan de verkiezingen deelnemen. 
Verschillende stadsdeelpartijen kunnen zich 
na de verkiezingen tot één fractie aaneen 
sluiten. Daarmee creëer je een bewonersbe-
weging waar rekening mee gehouden wordt. 
We beginnen in Stratum om in de praktijk de 
meerwaarde te bewijzen. Het hogere doel is 
over vier jaar een partij in elk stadsdeel. Dus 

zelfs al halen we niet meer dan één zetel: het 
zal zeker een flink effect hebben op de ge-
meentepolitiek want dan kan over vier jaar 
in elk stadsdeel zo’n initiatief succes hebben. 

Dat is geen antwoord op de vraag wat je denkt 
te kunnen bereiken.
Toen ik nog gemeenteraadslid was hadden 
we in Eindhoven Stadsdeelkantoren en de 
gemeenteraad had voor elk stadsdeel een 
speciale stadsdeelcommissie. Elke wethou-
der had ook een eigen stadsdeel als bijzon-
der aandachtsgebied. Bewoners, zeker hier 
in Stratum hadden toen het gevoel dat ze 
een aanspreekpunt hadden. Dat wil ik weer 
terug. Die grote stadsdeelkantoren van toen 
wil ik natuurlijk niet meer maar graag wel 
in elk stadsdeel een fysiek steunpunt waar 
je kunt binnenlopen en waar de gemeente-
lijke gebiedscoördinatoren hun uitvalsbasis 
hebben. 

Wildrik: “Stratum heeft een eigen 
stem in de gemeenteraad nodig”
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Interview Er moet echt wat veranderen. Nu heeft de 
politiek de mond vol van Bewonerspartici-
patie maar in de praktijk is dat vooral een 
wassen neus om wegbezuinigde gemeente-
taken op onbetaalde vrijwiligers af te schui-
ven. Ook de verdeling van de zogenaamde 
buurtbudgetten vraagt om een nieuwe aan-
pak. Die is willekeurig en het is niet altijd 
duidelijk of het geld ook zijn doel bereikt.

Nog meer ideeën?
Ja. Gemeentelijke ambtenaren die in wij-
ken en buurten actief zijn, de zogenaamde 
gebiedscoördinatoren doen goed werk en 
worden daarom veelal hoog gewaardeerd. 
Maar ze zijn te veel tijd kwijt aan allerlei 
bureaucratisch gedoe. Als ik ze spreek stel 
ik vast dat ze zelf vaak goede ideeën heb-

ben over hoe beter zou kunnen. Maar daar 
wordt niets mee gedaan omdat de gemeen-
telijke organistie in Eindhoven absurd veel 
managementlagen kent. Goede ideeën 
uit de organisatie dringen in elk geval niet 
door tot de gemeenteraad.

De Gebiedsanalyse Stratum die tot stand 
kwam op meerdere bijeenkomsten met wel 
honderd Stratummers moet vertaald wor-
den in een defintieve gebiedsvisie en, nòg 
belangrijker, in een concreet gebiedspro-
gramma. Ik heb al vaak meegemaakt dat 
de resultaten van inspraak en participatie 
uiteindelijk door de politiek worden gene-
geerd. 

Blijft de vraag wat je denkt te kunnen doen 
met één of meer zetels.
Veel meer dan je misschien zou denken. 
Als gemeenteraadslid gebruikte ik indertijd 
mijn invloed vooral om achter de schermen 
dingen voor elkaar te krijgen. Niet geheel 
toevallig vaak ook voor Stratum. De realisa-
tie van het nieuwe winkelcentrum Boulevard 
Zuid is daarvan misschien wel het beste 
voorbeeld. Ik ben daar vanaf het allereer-
ste begin tot de uiteindelijke realisatie jaren-
lang intensief bij betrokken geweest. 

Als raadslid was ik ombudsman voor be-
trokken bewoners maar tegelijk ook coördi-
nator tussen de winkeliers en verschillende 
gemeentelijke afdelingen en ik bewerkstel-

ligde natuurlijk, waar nodig, ook de poli-
tieke besluitvorming. 

Hoe groot denk je dat Stratums Belang kan 
worden?
Nou pas maar op. Stratum heeft meer dan 
30.000 inwoners. Daarvan is ongeveer 
de helft kiesgerechtigd. De kiesdeler is 
afhankelijk van de opkomst. Bij een lage 
opkomst kunnen 1500 stemmen al goed 
zijn voor één zetel in de gemeenteraad. 

Als we allemaal Stratums Belang gaan 
stemmen op 21 maart kan dat nog 
voor een grote verrassing zorgen. 

Woonoverlast door woningsplitsing en 
kamerverhuur is in Stratum een hardnekkig 

probleem. De 10% maatregel zou weer kunnen 
worden overwogen.

Verschillende verkeersknelpunten zouden kunnen 
worden aangepakt maar de budgetten daarvoor 

worden steeds weer vooruitgeschoven. 
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Proef zonnepanelen

Toekomstige bewoners Havenhof tellen af

Woonbedrijf is dit jaar bij wijze van 
proef begonnen haar huurders in de 
gelegenheid te stellen zonnepanelen 
op hun woning te installeren. Daarvoor 
is een selectie gemaakt van woningen 
die daarvoor in aanmerking komen. 
Belangrijk is natuurlijk de ligging want 
het dak moet voldoende zon kunnen 
vangen. Maar ook is de huidige staat 
van onderhoud of de planning van 
toekomstig onderhoud als criterium 
meegenomen. 

Zo kregen de huurders van een aantal  wo-
ningen die geschikt bleken, een aanbod 
om zonnepanelen te laten leggen. 365zon, 
het bedrijf dat de zonnepanelen installeert, 
kwam voor een persoonlijk bezoek langs 
en gaf uitleg over de mogelijkheden en re-
kende ook voor wat de  besparing  op de 
energierekening zal zijn. Op basis van het 
elektriciteitsgebruik en de te verwachte op-

brengst wordt per huis een maatoplossing 
bedacht die kan dan variëren van zes tot 
twaalf panelen per woning.

Servicekosten
De investering wordt opgeno-
men in de servicekosten van 
de woning en niet in de huur. 
Voor een woning die zes zon-
nepanelen krijgt, betaalt de 
huurder € 12,64 per maand. 
Deze prijs staat voor 25 jaar 
vast. 

Daarmee bespaart hij rond de 1.300 Kwh per 
jaar. Afhankelijk van de energieleverancier 
(prijzen kunnen namelijk verschillen) kan 
dat gemakkelijk het dubbele bedrag aan 
besparing opleveren. Op die manier levert 
de huurder niet alleen een bijdrage aan het 
milieu door zelf voor duurzame energie te 
zorgen, maar  levert het hem ook geld op.

Volgend jaar is duidelijk hoe 
Woonbedrijf verder gaat met de 
zonnepanelen.

Tussen de Vestdijk en Havenstraat 
in de buurt ‘Oude Haven’ realiseert 
Woonbedrijf 38 stadswoningen en 
56 studentenwoningen. De woningen 
liggen ideaal, aan de rand van het 
stadscentrum met alle voorzieningen op 
loopafstand.

Stadswoningen
Er komen twee typen stadswoningen: 
benedenwoningen en bovenwoningen. 
Beide zijn ongeveer 90 m2 groot. Alle 
woningen hebben een woonkamer met 
open keuken, een hoofdslaapkamer, een 
2e slaap–hobbykamer, een badkamer met 
tweede toilet en een eigen buitenruimte. 
De benedenwoningen zijn gelijkvloers.

Iedere woning heeft een parkeerplaats en 
berging in de garage onder de woningen. 
Een groot deel van de woningen ligt aan 
een gezamenlijk hof en een aantal ligt aan 
de Havenstraat. De huurprijs ligt rond de 

700 euro, exclusief servicekosten en par-
keerplaats.
 
Studentenwoningen
De studentenwoningen zijn verdeeld 
over vier verdiepingen. De ingang ligt 
aan de Vestdijk en in de parkeergarage 
onder de stadswoningen is een aantal 
parkeerplaatsen voor studenten. Er zijn 
twee typen studentenwoningen: 41 
zelfstandige studio’s en 15 studentenkamers. 
De zelfstandige studio’s zijn ongeveer 23 
tot 26 m2 groot en hebben een eigen woon- 
en slaapkamer met keuken, doucheruimte 
en toilet. De studio’s kosten ongeveer 
400–425 euro per maand, exclusief 
servicekosten exclusief servicekosten. De 
studentenkamers liggen in groepen van vijf 
kamers, met gemeenschappelijke woon- en 
kookruimte, doucheruimte en toilet. Elke 
kamer is ongeveer 15 m2 groot en kost 
ongeveer 200 euro per maand, exclusief 
servicekosten.
 
Natuur en duurzaamheid 
Op diverse manieren houdt Woonbedrijf 

rekening met duurzaamheid. Het project 
krijgt o.a. zonnepanelen. De verwarming 
en warmwatervoorziening van de studen-
tenwoningen is elektrisch. De stadswonin-
gen krijgen een dakbedekking van sedum. 

Zo’n groen dak isoleert beter en het is koe-
ler in de zomer. De sedumdakbedekking 
zorgt ervoor dat regenwater trager wordt 
afgevoerd naar de riolering. Dat voorkomt 
overbelasting van het riool en overstromin-
gen. Er is ook extra aandacht voor biodiver-
siteit. Op dit moment wordt onderzocht wel-
ke stadsdieren -denk aan vogels, vlinders, 
bijen- een plekje zouden kunnen krijgen in 
het plan. Samen met de huurders gaan we 
het groen in het hof ontwerpen met behulp 
van een spel.

“Wij kijken er naar uit”
Een van de nieuwe bewoners van de 
stadswoningen is Barbara: 

”Mijn man en ik kijken er naar uit om te 
verhuizen. Het is nog Stratum maar eigenlijk 
toch ook centrum want Havenhof ligt heel 
centraal en dat vinden we belangrijk. 

Het zijn mooie moderne 
stadswoningen waar we 
direct enthousiast over waren. 
Ook zijn wij uitgenodigd om 
mee te doen aan het spel om 
samen met onze toekomstige 
buren mee te denken over de 
inrichting van de centrale hof. 
Daar gaan we waarschijnlijk 
wel aan meedoen want 
zo maken we meteen 
kennis met elkaar.”
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Het gaat goed met
Met naar schatting 17000 duizend 
bezoekers in 2017 heeft Pand P intussen 
haar waarde bewezen.  De nieuwe 
invulling van het pand waar Plaza 
Futura ooit begon en tot bloei kwam 
heeft duidelijk toekomst. 

Opvallend is dat Pand P met de theatervoor-
stellingen die onder anderen het Parkthea-
ter, het Nieuwe Theater en Jeugdtheater 
Wildpark er programmeren opnieuw een 
goed bezocht theaterpodium is. Maar tege-
lijk is vervult Pand P ook een steeds grotere 
rol als buurt-ontmoetingscentrum. Het  Res-
taurant en café nodigen daar natuurlijk toe 
uit maar het afgelopen jaar vonden buurt-
bewoners in Pand P ook een plek voor kin-

deractiviteiten zoals een knutselworkshop 
voor kinderen op woensdagmiddag. 
Pand P wordt helemaal gerund door vrij-
willigers en de inkomsten uit de horeca en 
zaalverhuur dekken de marktconforme huur 
en (hoge) energiekosten. Met de gemeente 
is een huurcontract afgesloten voor 15 jaar.

Er is geen film-
huis meer maar 
toch is het witte 
doek ook niet 
helemaal weg: er worden 
regelmatig stomme films vertoont met, net 
zoals dat vroeger ging, live muziek als be-
geleiding. Het Nederlands Silent Film Festi-
val zal in januari maar liefst drie dagen de 
zalen vullen. 

Voor het Oud op Nieuw Feest, dat vorig 
jaar een vol huis opleverde, zijn via de web-
site, nog kaartjes te bestellen.

www.pand-p.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 advis  

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.

Jonger?  Ook welkom! 
Paul Krugerlaan 55   Eindhoven   040 290 85 03

www.55pluseducatief.nl 

55 Plus Educatief
25 jaar actief

muziek 

beeldende kunst

filosofie

talen 

lees- en

schrijfkringen

SeniorWeb 

leercentrum 

Eindhoven

tablets 

smart-

phones 

fotografie

de

digitale 

wereld

samenleving 

levensbeschouwing

geschiedenis

thema-

bijeenkomsten

Aalsterweg 64 • Eindhoven •  040 - 2441344  •  www.schellenslaapcomfort.nl
Het betere advies krijg je bij Schellen

Van een goed matras profiteer je 
overdag nog het meest 

Het betere advies krijg je bij Schellen

Open Podium op dinsdag

Een nieuw initiatief in Pand P is 
Open Podium. Vanaf januari kun-
nen elke dinsdagavond kunnen 
mensen in het eetcafé van Pand P 
hun creatieve ei kwijt. Er staat een 
piano, en de vrijwilligers van Pand 
P helpen indien nodig ook nog met 
licht en geluid.
Iedereen is welkom van amateur-
koor tot plaatjes draaier, en van 
schrijvers, dansers, dichters, ac-
teurs, verhalenvertellers, tot zan-
gers en zangeressen. 

Aanmelden via: hans@pand-p.nl 
of gewoon binnen lopen.
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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 brie-
venbussen zonder nee/nee sticker. 

Onverhoopte bezorgklachten kunnen 
worden gemeld per email: 

info@stratummer.nl

Politie:

District Eindhoven Zuid, Stratum.
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven

Telefoon: 0900-8844.
De wijkagenten van Stratum:
Rob van Hout
Kruidenbuurt, Sintenbuurt, Nieuwe Erven, 
Schuttersbosch
Erwin van Melis
Den Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en 
Rochusbuurt 
Rob Panjoel
Burghplan, Poeijers, Puttensedreef, Tivoli, 
Gijzenrooi en Riel
Piet van Schooten
Kerstroosplein, Gerardusplein, 
Bloemenbuurt
Ton Sweegers
Joriskwartier, Tuindorp,
Bloemenplein.
Lydie Thomassen
Eikenburg, de Roosten, Gennep, en 
Genneperparken, sportpark Aalsterweg

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:
Gebiedscoördinatoren:

Agnes Heck a.heck@eindhoven.nl
Gerardusplein, Kerstroosplein

Rob Woltinge r.woltinge@eindhoven.nl
Kruidenbuurt.

Stephanie Verweijmeren 
s.verweijmeren@eindhoven.nl
Bloemenplein, Burghplan, Elzent-Noord, 
Elzent-Zuid, Joriskwartier, Looiakkers, 
Poeijers, Puttense Dreef, Riel, Tuindorpp

Marita Kuster 
m.kuster@eindhoven.nl  
Gijzenrooi, Irisbuurt, Leenderheide, Nieuwe 
Erven, Rochusbuurt, Schuttersbosch, 
Sintenbuurt, Tivoli

Henri Verbruggen 
h.verbruggen@eindhoven.nl
Eikenburg, Genneperzijde, Roosten, 
Sportpark 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:

Donderdag van 11 tot 12 u.
SGE Stratum
Thomas à Kempislaan 21-01

Wijksteunpunt de 
Zuidwester

Cyclamenstraat 1, Eindhoven
• Begeleid Wonen (GGZe) 
Huiskamer open: 
Ma-Vr 9:30–15:30 u.
M: 06-12087055
W: www.bijpetazzie.nl  

Onderhoudsklachten 
woningcorporaties

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

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

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

Trudo Onderhoud en reparatie
W: www.trudo.nl  
T: 0800 - 88888 11


