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Ingrid Broer Grassere en Francien Vermeulen van Breemen stond in de Infowinkel een grote verrassing te wachten. Uit handen van wethouder Yasin Torunoglu ontvingen zij als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet een officiële vrijwilligerspenning.
Waar een vrije wil is, is een weg naar beter.
Jouw kennis en kunde, gedeeld en verdubbeld
Door Jou, dankzij jou
Wel verdiend, proficiat dames!
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Colofon
Nieuwsblad Drents Dorp is een uitgave van de Stichting Buurtbelangen Drents Dorp en wordt viermaal per jaar huis-aan-huis
verspreid in de Eindhovense wijk Drents Dorp.
Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of
op enige wijze overgenomen worden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
de SBDD.
Contactgegevens SBDD:
Buurtinfowinkel Drents Dorp
Plaggenstraat 54
5651 CT Eindhoven
Tel. (040) 257 40 81
E-mail: sbdd@hetnet.nl
Website: www.drentsdorp.nl

Contactgegevens redactie:
E-mail: nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl
Vormgever: Dennis van der Sommen
Redactie:

Joukje Steiger
Fred de Blom
Ed van Gennip
Janneke Scholte - Verstijnen
Annet Nooijen

Drukkerij:

Van Laarhoven offsetdrukkerij

Oplage:

1.250 stuks

Aan de Slag040!
Aan de Slag040! is een project van Stichting Springplank, Randstad, Trudo, Woonbedrijf en Gemeente Eindhoven. Aan de Slag040!
biedt bewoners, die huren van een woningcorporatie in Eindhoven,
een kans om aan de slag te gaan, ook als dat eerder misschien niet
lukte. Mensen die zich aanmelden worden kosteloos begeleid naar
een betaalde baan of naar zinvolle en leuke activiteiten die voor
iemand de kans op werk vergroten.
Werk levert plezier en voldoening op. Het zorgt voor regelmaat in iemands leven en geeft ritme en structuur. Het biedt de mogelijkheid om te
voorzien in het eigen levensonderhoud en mee te doen in de maatschappij. Het neemt vele (hulp)vragen weg en verhoogt het gevoel van
eigenwaarde en zelfredzaamheid. Met een salaris voelt iemand zich
letterlijk beter. Bovendien is werk belangrijk voor de ontwikkeling en misschien wel het allerbelangrijkste, iemand is weer onder de mensen.
Bij Aan de Slag040! gaan de begeleiders uit van de eigen kracht van
een persoon. Er is een groot netwerk van bedrijven opgebouwd die
meewerken aan het initiatief. Hiermee is het makkelijker om te zoeken
naar de juiste match.
Aan het werk gaan
klinkt aantrekkelijk,
maar misschien roept
het ook vragen op.
Zoals: ‘Wat gebeurt er
met mijn toeslagen als ik ga werken en meer ga verdienen?’ Als je wilt, brengen
we samen met jou in kaart wat er nodig is om te zorgen dat je er op vooruit
gaat. Zodat jij over een tijdje ook kunt zeggen ‘ik verdien beter!’. Misschien wil
je meteen meedoen, of misschien twijfel je nog. In beide gevallen kun je ons
bellen op +31 6 25173950 of mailen naar aandeslag040@springplank.org. Dan
maken we een afspraak om jouw wensen en mogelijkheden te bespreken tijdens een kop koffie of thee. Net zo makkelijk, toch?
www.aandeslag040.nl
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Halloween
Janneke Scholte – Verstijnen
Door weer en wind werd op 30 oktober de Halloontocht gelopen door Drents Dorp. Griezelig, gruwelijk, goed.
Nat en zat (snoepgoed, mandarijnen en cadeautjes) van enthousiaste acteurs en hartverwarmende buurtbewoners die vol
overgave in hun rollen zaten. Je moest her en der wat angsten
zien te overwinnen voor de heerlijke beloning achteraf. Bibberig een voorstelling in en glunderend met buit er weer uit.
Emelie, Wendy, Wim en Cindy (zelfs vanuit een tijdelijke rolstoel) waren de drijvende krachten achter de organisatie. Wederom hartelijk dank voor de logistiek met de uitgestippelde
routes voor de elf verschillende loopgroepjes. De ontvangst na
afloop was ook zeer welkom: volop warme chocolademelk met
slagroom, tomatensoep en ranja voor iedereen, na drie uur
door weer en wind het Halloweenspektakel te hebben bewonderd. Het was echt tof om te zien hoeveel mensen in de regen
al die groepjes stonden te ontvangen en te verwennen. We
hebben nu voor anderhalf jaar aan snoep in huis.
De drie prijswinnaars waren:
1- Halvemaanstraat 139
2 - Gelderlandplein 58/59
3 - Zutphenstraat 6
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Kerst workshop
Op 18 november werd in het Hoofdkwartier de eerste workshop Kerstornamenten gegeven. Onder professionele begeleiding werden de prachtigste creaties gemaakt. Mede mogelijk gemaakt door GRATIS GELD.
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Nieuwe appartementen Koenraadlaan zijn klaar
Energiezuinig wonen
De appartementen zijn energiezuinig:
•
De gevels en het dak zijn goed geïsoleerd. Het lage dak
is een groendak met lage plantjes.
•
Er liggen zonnepanelen op het dak van het gebouw. De
opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor de algemene
verlichting, automatische deuren en lift.
•
De appartementen hebben geen gasaansluiting, maar
een aansluiting voor elektrisch koken.
•
De energiezuinige warmtepomp verwarmt de woning en
zorgt voor warm water.
•
De warmteterugwininstallatie zorgt voor de ventilatie in
de woning en haalt warmte uit de afgezogen lucht en
warmt daarmee de aangezogen verse buitenlucht op.
Op 10 en 11 november 2021 konden de bewoners op locatie hun huurcontract met Woonbedrijf tekenen en kregen
ze meteen de sleutels. En daar waren ze blij mee.
Gezamenlijke binnentuin
Op de plek van het vroegere buurthuis OesHoes staat nu een
prachtig gebouw met 25 sociale huurappartementen. Aan de
Koenraadlaan is het gebouw 3 lagen hoog en aan de 2e Terborgstraat 2 lagen. Aan de achterkant van het gebouw zijn de
parkeerplaatsen voor de bewoners. Daar staan ook de bergingen en ligt de gemeenschappelijke tuin waar bewoners elkaar
kunnen ontmoeten. De bewoners konden kiezen voor extra
mogelijkheden op het binnenterrein. De meeste stemmen waren voor een picknickset. Nadat het ingezaaide gras is aangegroeid, worden er 2 picknicksets en een bankje geplaatst.
Voorrang voor bewoners uit Drents Dorp
Er was veel belangstelling voor de appartementen, er waren
ruim 2.400 reacties via Wooniezie. Bewoners uit Drents Dorp
die in een huurwoning van Woonbedrijf woonden, kregen voorrang op een deel van de appartementen. Om een mix te krijgen tussen oud en jong zijn de overige appartementen gelijkmatig toegewezen over alle leeftijdscategorieën.

Hergebruik
Bouwbedrijf van Montfort is in juli 2020 begonnen met de
bouw. Tegels die ze verwijderd hebben voor de bouw, zijn opnieuw gebruikt op het plein van de naastgelegen school. Daar
zijn een paar speeltoestellen verwijderd, waarvan 1 ergens
anders een nieuwe plek heeft gekregen. Bij het gesloopte
buurthuis OesHoes stond een kunstwerk van keien. Dit heeft
weer een plaatsje gekregen in de voortuin aan de Koenraadlaan.
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Vrijwillige coaches Gezin in contact gezocht!
Ben jij de vrijwilliger die graag gezinnen wil ondersteunen? Dan zoeken wij jou! Voor het project Home-Start en Begeleide omgangsregeling (BOR) in Eindhoven en omgeving zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste mensen, met ervaring in het opvoeden of werken met kinderen, die ouders en/of kinderen willen begeleiden in de thuissituatie of bij de omgang in echtscheidingssituaties. Je gaat om 2 tot 4 uurtjes per week steun en praktische hulp bieden aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar.
Voor je begint krijg je een voorbereidende cursus van een aantal dagdelen. Deze start binnenkort weer.
Spreekt het je aan of wil je meer informatie? neem dan contact op met:
Lucie Nijskens 06 303 00 125 of home-start.eindhoven@humanitas.nl
Kijk ook eens op onze website: https://www.humanitas.nl/afdeling/eindhoven/
activiteiten/Home-Start

Ouderen van Drents Dorp
Sinds september komen de ‘Ouderen van Drents Dorp’ bijeen op de Elburglaan 53, aan de Noord-West zijde van het nieuwe Urban Sportpark Eindhoven.
Wekelijks treffen ongeveer 15 tot 25 ouderen elkaar ’s middags tussen 12.00 en 15.00 uur. Na een gezamenlijke, meegebrachte
lunch, komen allerlei spellen op tafel, zoals rummikub, kaarten voor jokeren of rikken, sjoelen, noem maar op. Vrijwilligers zorgen
voor (gratis) koffie, thee, fris en hapjes. Gezellig met elkaar bijpraten is ook mogelijk.
Wil je meedoen? Meld je aan via henniekuppens@hetnet.nl of via de Infowinkel, Plaggenstraat 54. QR-code of schriftelijk bewijs
van vaccinatie verplicht bij deelname.
Je bent hartelijk welkom namens: Trees, Elena, Bregje, Henk, Ingrid, Francien & Hennie
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Wijkfietstocht 2021, geen brug te ver
Annet Nooijen
Op 18 september verzamelde zich een bont gezelschap bij de infowinkel. Wat we
gemeen hadden was dat iedereen een fiets bij zich had. Na al het “corrie” gedoe
was het weer tijd voor de jaarlijkse wijkfietstocht. Met een vrolijk zonnetje en een
licht briesje vertrokken we. De route bracht ons naar de nieuwe fietsbrug over de
A2/N2: Tegenbosch. Deze fietsbrug is gecreëerd om meer ruimte te geven aan
het verkeer op de Anthony fokkerweg. Voor fietsers is de oversteek veiliger en het
scheelt twee stoplichten.
Na de brug fietsten we door het
landelijk gebied richting Wintelre.
Onderweg werden we getrakteerd
op een show van oude vliegtuigen. Ze vlogen een paar rondjes precies boven ons. Dat was echt supergoed
geregeld door de organisatie. Dit had natuurlijk niks te maken met het feit dat
Eindhoven op 18 september bevrijd was. Na een korte stop in het groen, fietsten
we verder richting het pittoreske Oirschot. Daar genoten we van een heerlijke
lunch op het terras.
Met een tevreden buik en uitgeruste benen stapten we op onze ijzeren rossen om
weer een nieuwe brug te trotseren. De fiets- en wandelbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot, met de naam Stönner-Meijwaardbrug.
Stönner-Meijwaardbrug*
Rinus Stönner en Willem Meijwaard waren twee soldaten die overleden tijdens de bevrijding van Oirschot. Rinus Stönner overleed op 22 oktober 1944. Hij lag met zijn eenheid aan de zuidoever van het Wilhelminakanaal en maakte deel uit van een verkenningspatrouille, die in de vroege ochtend in bootjes naar de noordkant probeerde te komen. Halverwege werden ze bestookt door
Duits mitrailleurvuur. Stönner werd geraakt en door zijn kompaan naar de zuidoever gezwommen, maar overleed een dag later in
het Binnenziekenhuis in Eindhoven. Stönner werd 20 jaar.
Willem Meijwaard was lid van het korps Mariniers en sloot tijdens de oorlog aan bij de Prinses Irene Brigade. Hij overleed op 18
oktober 1944. Hij was met een medesoldaat bezig om een nieuwe 'dugout' te maken bij het kanaal, toen vlakbij een Duitse granaat insloeg. Meijwaard werd in de hals getroffen door een van de scherven en overleed ter plaatse, 26 jaar oud.
De zon bleef lekker schijnen en de stemming zat er goed in. De elektrische fietsen
hielden goed rekening met de “spiergedreven” fietsen. Via Son en Breugel en
langs Aquabest kwamen we uit bij de midgetgolfbaan. Daar werd nog een pittig
potje gegolfd. De een startte veelbelovend maar verslechterde gaandeweg, de
ander groeide in de wedstrijd. Het was tot de laatste hole spannend, maar Tonnie
ging er uiteindelijk met de eer vandoor.
Na de golf werd het tijd voor nog een nieuwe brug. De fietsbrug van gemeente
Best. In december 2018 stortte de toenmalige brug in. Gelukkig was de brug toen
al twee maanden afgesloten voor fietsers en zijn er hooguit wat waterplanten
slachtoffer geworden van de ineenstorting. De brug werd een stukje verplaatst
maar fietst heerlijk.
De dag verliep super, maar toch er was een grote hindernis. In de laatste kilometers werden we verrast door een groep ganzen midden op de weg. De meesten
van ons fietsten er rustig langs maar twee fietsers werden door de ganzen gegrepen. Zij liepen wat vertraging op, omdat ze de ganzen graag wilden fotograferen.
We sloten de dag af met lekker eten bij Longhorn en fietsen via de Oirschotsedijk
weer richting ons Drents Dorp. Moe met ongeveer 50 kilometer in de benen, maar
voldaan door de gezellige dag die we met zijn allen hadden.
* Bron: ED: Frank van den Heuvel 08-05-20
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Urban Sportpark wordt een kleurrijk geheel. Komt dat zien!
Janneke Scholte - Verstijnen en Els de Geus
Op woensdagochtend 17 november zijn de groepen van basisschool Strijp Dorp onder begeleiding van hun leerkrachten en een
hovenier samen aan de slag gegaan. In speciaal aangelegde stroken mochten zij bloembollen planten op het Urban Sportpark.
Het is een speciale mix van bloemen die in het najaar en voorjaar zullen bloeien, vertelde de hovenier, die zelf ook goed in de
verse aarde hielp de bollen te plaatsen. Zo zal, met dank aan de schoolkinderen, het sportpark er vrolijk en kleurrijk uit gaan zien.
Dit zal ook een positieve werking hebben op het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het park bij de kinderen.
Na de noeste arbeid van de schoolkinderen, was het ‘s middags de beurt aan de buurtbewoners. Vele vrijwilligers, vaders, moeders en kinderen hebben hun groene vingers uit de mouwen gestoken. Na het gedane werk kreeg iedereen een zakje bloembollen mee. Bij de poffertjeskraam was het genieten van heerlijke poffertjes en warme chocolademelk met slagroom. De prachtige
foto’s zijn geschoten door gelegenheidsfotograaf Bregje van Berkel.

JAARGANG

10,

NUMMER

3

PAGINA

10

JAARGANG

10,

NUMMER

3

PAGINA

11

Opruimdag
Wim van Erp
De Drents Dorp Opruimdag afgelopen 2 oktober heeft zijn naam eer aangedaan. Er is goed huisgehouden! Wederom hebben we
de vuilniscontainers tot de nok toe vol gekregen. Voor het ophalen van spullen bij mensen thuis die mindervalide zijn, waren ook
dit jaar weer vele aanmeldingen.
We hebben met man en macht gewerkt om alles op te halen. Het succes van de opruimdag en het tekort aan vrijwilligers heeft er
wel ertoe geleid dat we het werk amper aankonden. Er is heel hard gewerkt om het alsnog af te krijgen, zelfs nog de dagen erna,
en daar zijn we trots op!
Bij deze willen we alle vrijwilligers en omwonenden bedanken voor het regelen en het verzorgen van de alom bekende pannenkoeken, broodjes worst, de heerlijke tomatensoep, de gezellige sfeer en natuurlijk voor al het zware sjouwwerk. Dank!
Volgend jaar willen we er graag weer een leuke en productieve dag van maken. Zeker nu de hulp van Woonbedrijf wegvalt hebben we daar echt extra mensen voor nodig. Op de dag zelf om langs de deuren te gaan om spullen op te halen. Maar eigenlijk
ook al met de voorbereiding. Zo helpen we elkaar om het huis en de omgeving opgeruimd te houden. Ook hier geldt: vele handen
maken licht werk. Bij gebrek aan vrijwilligers zijn we helaas genoodzaakt om deze dag anders te organiseren. Natuurlijk willen we
dat liever niet, dus laat van je horen en meld je aan!
Info@sbdd.nl
Wimvanerp@hotmail.com
0613574990
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Pop up Herfst Huiskamer
Het Hoofdkwartier gaat sluiten en er wordt momenteel hard
gewerkt aan de voorbereidingen voor een vervangende locatie. Dit heeft wat voeten in aarde, op dit moment zijn er nog
veel mogelijkheden en scenario's.
Jan Konings (verbinder Buurt in Bloei) en Annemarie Ninaber
van Eijben (aanjager in opdracht van de gemeente Eindhoven)
zijn samen met Woonbedrijf en alle bestaande bewonersinitiatieven en wijkgenoten in gesprek om de wensen en behoeften
met betrekking tot een nieuwe locatie in kaart te brengen.
Op 19 en 20 november stonden Jan en Annemarie met hun
Pop up Herfst Huiskamer in de buurt om te luisteren naar de
wensen van de buurtbewoners van Drents Dorp. Om ervoor te
zorgen dat de nieuwe locatie een plek van én voor de buurt
wordt en voor iedereen toegankelijk zal zijn. Met een hoge
opkomst en vele enthousiaste reacties was het een groot succes, dat binnenkort een vervolg zal krijgen.
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Vogelpret met Fred
Fred de Blom, uw stadsvogels adviseur
Winter, een mooie gelegenheid om in deze vogelcolumn over het gedrag van vogels in de wintertuin te vertellen.
De meeste mezen verdedigen tijdens het broedseizoen hun territorium, maar tijdens de winter
vormen ze groepen om te overleven. Ze waarschuwen elkaar voor gevaar en helpen elkaar bij
het zoeken naar voedsel. Heeft één mees iets lekkers gevonden, dan komen er al snel meerdere mezen op af. Dat kun je goed zien als je de vogels voert op een voederhuisje, vetbollen, vers
fruit of potjes vogelpindakaas ophangt.

Roodborst (Foto: Jelle de Jong)

Andere vogelsoorten die tijdens het broedseizoen territoriaal zijn, maar in de winter in groepen leven, zijn de vink, groenling, putter, keep en sijs.
Mezen weetjes
Een koolmees heeft een zwarte hoed en pimpelmees heeft een blauw hoedje op. Dat is het meest opvallende verschil tussen de
koolmees en de pimpelmees. Hoe breder de zwarte borststreep van het koolmeesmannetje, hoe dominanter en sterker het mannetje is. Zwarte mezen vind je vooral in parken en bossen met naaldbomen. Maar als de winter in Scandinavië erg koud is, kan er
in Nederland invasie van zwarte mezen komen.
De kuifmees is bij de vleugels bruin. De borst is lichtbeige, het hoofd wit met zwart achterhoofd en zwarte keel en kin. Boven op
het hoofd heeft hij een kuif met zwarte en witte strepen. Staartmezen leven jaarrond in familieverbanden van 10 à 20 tot soms wel
60 familieleden die hun territorium verdedigen tegen andere families. Staartmezen zijn vooral te herkennen aan hun lange staart.

Pimpelmees (Foto: Jelle de Jong)

Winterse kleurenpracht
Als je een uitgebloeide zonnebloem in de tuin laat staan, komen de meest kleurrijke vogels in je
tuin om van de zonnepitten te smullen. Kepen met hun oranjegele borst en blauwzwarte hoofd,
de vinken met hun prachtige vleugelstrepen en de barmsijs in winterkleed met zijn kleine rode
vlekjes en rood voorhoofd. Een andere blikvanger is de putter met zijn zwartgele vleugels, knalrood gezicht en een zwart met witte kop. Tropische kleuren tijdens de winter, je zou het er bijna
warm van krijgen. Net als van de groenlingen met hun groene en gele verenkleed. Het lijken wel
parkieten en dat in een Nederlandse winter. Sijsjes zijn ook mooi kleurrijk. Zwarte vleugels met
gele vleugelstrepen en groengele borst met witte buik en zwarte streepjes.

Roodborstjes zijn het hele jaar zeer territoriaal en gaan vaak met soortgenoten in gevecht om
voedsel, soms zelfs met de dood als gevolg. Merels verjagen ook soortgenoten uit hun territorium, maar zijn veel minder fel dan roodborstjes. Even flink met de snavel in de vleugels pikken,
volstaat meestal om de andere merel weg te jagen.
Help tuinvogels de winter door
Voer de vogels tijdens de winter, maar met mate. Haal vogelzaad weg voor het donker wordt,
Groenling (Foto: Pixabay)
want anders eten de muizen ervan en niet de vogels. Voer de vogels geen zaad als het regent.
Dat verschimmelt door de nattigheid en veroorzaakt virussen. Je kunt zelf dennenappels door vogelpindakaas rollen, een leuk
karweitje.
Roofvogels die de stad als leefgebied hebben ontdekt, zoals de havik, sperwer, buizerd en slechtvalk,
houden in de winter trouwens graag voederplanken en vogelvoederhuisjes in de gaten. Zij proberen zo
een prooi te bemachtigen die daar heerlijk aan het eten is, maar dan zelf vogelvoer wordt…
Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie
kunnen we vogels beter helpen en beschermen. Tel op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022
een half uur de vogels in je tuin of op je balkon en geef het door aan de Vogelbescherming. Wil je voedertips of leren om tuinvogels in je tuin te herkennen? Kom lekker een kop thee halen in OesMoes.

Sperwer (Foto: Han Petersen)
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Fietsroute Halve Maan - Het Ven – Lievendaal - Drents Dorp
SBDD
Wij zijn bezig met een fietsroute Halve Maan - Het Ven - Lievendaal - Drents Dorp. Daarvoor zoeken wij mensen die de tijd hebben en het leuk vinden om mee te helpen. Om op sommige plekken in Drents Dorp met een verhaaltje duidelijk te maken wie er
heeft gewoond of wat het precies was. De fietsroute is een samenwerking met de andere wijken.
Als je interesse hebt, kom dan eens aan in de Infowinkel. Iedere dinsdag en donderdag zijn wij aanwezig van 10.00-12.00 uur op
Plaggenstraat 54. Of stuur een e-mail naar sbdd@hetnet.nl

Initiatieven 2021 GRATIS GELD
Thijs Bakermans
Zoals eerder in dit wijkblad beschreven, stelt de gemeente Eindhoven ieder jaar geld ter beschikking voor bewoners die iets willen betekenen en organiseren voor de wijk. Als je een leuk idee hebt, kun je een mail sturen naar gratisgeld@drentsdorp.nl of
een formulier invullen op https://www.eindhoven.nl/waardebon-voor-de-buurt-aanvragen. Er mag een zogenoemde waardebon
aangevraagd worden van maximaal € 5.000,-. Het initiatief wordt dan bekeken door een clubje bewoners samen met de gebiedscoördinator van de gemeente. Vervolgens wordt er contact opgenomen voor de vervolgstappen. De belangrijkste voorwaarden
waar een initiatief aan moet voldoen is dat deze bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.
Afgelopen jaar is er al een aantal mooie aanvragen binnengekomen:
• BBQ voor de straat
• Vrolijke Post activiteiten voor senioren
• Fietstocht voor de wijk
• Schuimkanon voor jaarlijkse jeugdactiviteiten
• Buurtreceptenboek
• Activiteit voor de inzet van het zwerfafvalteam
• Krachtstroomkabels voor events op het Urban Sportpark
• Jeugdactiviteiten in het Voedselbos
Kortom heb je een tof idee dat ten goede komt voor de wijk!? Laat het ons weten!
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Zwerfafvalteam bestaat 10 jaar
Peter Kleinheerenbrink
Is dat iets om te vieren? Nee, eigenlijk niet. Vieren dat we tien
jaar lang zwerfafval ophalen? Vreemd toch, vindt u niet? Maar
goed, laten we het van de positieve kant bekijken. Een schonere wijk en het levert leuke buurtcontacten op.
In oktober 2011 begonnen we met 6 wijkbewoners aan onze
missie. We deden eens in de twee weken, na de ophaaldag
voor papier, een ander deel van de wijk aan. De eerste jaren
haalden we 400 zakken op. Door de jaren heen steeg het aantal groepsleden, maar zakte gelukkig wel het aantal opgehaalde zakken.Tegenwoordig zijn we met 14 mensen, die per
groepje of individueel een deel van de wijk voor hun rekening
nemen.
Door de loop van jaren hebben we wel ontdekt hoe
divers zwerfafval is: plastic,
kranten, bierflesjes, aanstekers, sigarettenpeuken, condooms, vibrator, onderbroeken, speelgoed, verloren
geld, bezem, schroeven,
bananenschillen, mondkapjes en nog 3 bladzijden
meer. Bij elkaar zijn dat in
10 jaar tijd meer dan 3000
volle huisvuilzakken. Hoewel 10 jaar geleden het ophalen van
zwerfafval niet gebruikelijk was, kijkt men er tegenwoordig anders tegen aan. Gedurende de eerste lockdown hebben veel
mensen, tijdens hun dagelijkse wandeling, oog gehad voor dat
ingedeukte blikje op straat. De straten waren bijna zwerfafvalvrij. Dat was super. En laatst heeft de basisschool ook een
fantastische opruimactie gehouden. Samen maken we van
zwerfafval weer gewoon huisafval.

Op de www.milieucentraal.nl las ik dat zwerfafval invloed blijkt
te hebben op de huizenprijzen. Die blijken lager te zijn in straten met meer afval. Zoals u weet rijzen de huizenprijzen het
laatste jaar de pan uit. Als bescheiden bedankje verwacht het
ZAT de komende tijd extra aanmeldingen uit de hoek van huiseigenaren. Mocht u huurder zijn, dan bent u uiteraard ook van
harte welkom. Over 10 jaar heeft u dan een feestje, mits er dan
nog afval op straten te bewonderen is.
U kunt zich aanmelden via het emailadres: sbdd@hetnet.nl of
een briefje achterlaten in de infowinkel aan de Plaggenstraat.
Natuurlijk kunt u ook altijd een lid van het ZAT aanspreken.

Woordenboek ZAT Door: H.E.E.L. van Team
De afgelopen 10 jaar is er vakjargon ontstaan.
Hier volgt een greep uit ons woordenboek 1ste druk
Ik ZAT
Ik ben het ZAT
Plat ZAT
Vol ZAT
ZATerdag
Kat in de ZAT
BeZATten

Suggesties voor de 2de druk kunt u naar de redactie van het
Nieuwsblad sturen.

Oproep: Wat kun je doen met een mispel?
In het Voedselbos groeien dit jaar veel vruchten aan de mispel.
Maar wat kun je ermee?
En is het lekker?
Weet jij of heb je een lekker recept?
Mail het naar info@natuurlijkmaartje.nl dan neem ik graag contact met je op.
Maartje Kreike
Coördinator Voedselbos Eindhoven

Ik haal zwerfafval op
Ik ben het zwerfafval beu
Lege vuilniszak
Gevulde vuilniszak
Dag om zwerfafval op te halen
Een volle vuilniszak opkopen
gewoon dronken worden
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Leuke wandeltip
Ed van Gennip
Ondanks dat het weer kouder en natter wordt, is er nog genoeg te wandelen in de omgeving van Eindhoven. Annelies en ik gaan
er graag op uit!
Eén bijzondere wandeling wil ik onder de aandacht brengen. Dat is de Andreas Schotel kunst-wandelroute. Andreas Schotel was
een Rotterdamse kunstenaar uit de vorige eeuw die in de zomermaanden in Esbeek (bij Hilvarenbeek) woonde en schilderde.
Daar vond hij inspiratie in het leven van de Brabantse boeren en bosbouwers. Een beetje zoals Vincent van Gogh in Nuenen.
Langs de kunstroute van 10 km staan beelden van kunstenaars die zich hebben laten inspireren door Andreas Schotel. Er zijn 15
kleine en grote kunstwerken te zien. Van kleine schilderijen tot een wel 5 meter groot beeld van de kunstenaar zelf. Ook waren
we onder de indruk van een houten koe van 8 meter hoog waar je via een trapje in kunt klimmen. Hier en daar staan in het landschap beelden van boeren en boerinnen die het land aan het bewerken zijn en een groepje schone baadsters in een bosven.
Al met al zeker de moeite waard om te gaan bekijken en dan ook te genieten van de frisse neus en mooie natuur. Het beginpunt
is het Andreas Scholten museum, Dorpsstraat 2 in Esbeek. Het gezellige restaurant (met haardvuur) naast het museum schenkt
heerlijke koffie en thee. Dat is ook lekker, na afloop.
In een brievenbus naast de deur van het museum kun je een kaart krijgen waar de route en kunstwerken duidelijk op staan aangegeven. Voor meer informatie: www.andreasschotel.nl
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“Op burendag maak ik graag wat lekkers voor mijn buren!”
Annelies van Dijck
Op zaterdag 27 september vierden 60 buurtbewoners uit Drents Dorp en Strijp R burendag.
Net zoals 6299 andere buurten in Nederland. Een recordaantal. De behoefte aan contact met buren is blijkbaar groter dan ooit.
Het belooft een hele mooie dag te worden en ondanks dat het eind september is, schijnt de zon die zaterdagmiddag volop. Met
ons eigen ‘team burendag’ hangen we de slingers op, zetten de tafels en tuinbanken klaar, maken lekkere drankjes en zorgen dat
de muziekinstallatie het doet. En dat alles in de prachtige sfeer van het Voedselbos aan de Elburglaan. We voelen ons helemaal
welkom in deze geweldige tuin!
Iedereen heeft een zelfgemaakt high tea gerecht meegebracht, want zoals buurman Aart ook zegt: “Op burendag maak ik graag
wat lekkers voor mijn buren!” En dat is zéker waar: al snel staan de tafels vól met lekkere hapjes. Een mooie en lekkere manier
voor een gezellig praatje. We kletsen bij met bekenden, maar maken ook kennis met veel nieuwe buren. Er is muziek, zang en
gezelligheid!
Voor de kinderen is er een ‘fotobingospel’ waarbij de opdracht is om in het Voedselbos zoveel mogelijk voorwerpen en planten te
vinden die op de kaart staan. Natuurlijk kom je dan bij de fantastische houten uitkijktoren. Als je daarop klimt, kun je echt het hele
Voedselbos van bovenaf zien! Meestal zit de toren op slot, maar speciaal op deze Burendag mogen we van Jan naar boven.
12 buren op deze burendag hebben – mét hun recept – een plekje gekregen in een BuurtReceptenBoek, smakelijke recepten uit
Drents Dorp en Strijp R. Voor iedereen die wil, is dit mooie boekje nu te krijgen.
Wat fijn dat we deze dag konden organiseren dankzij de bijdrage van de gebiedscommissie Eindhoven, het Oranjefonds, SBDD,
Albert Heijn (Strijpsestraat), het Voedselbos én zoveel enthousiaste buren!
En de reacties op de dag zelf? Die waren hartverwarmend: “Volgend jaar wéér een Burendag!”
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BuurtReceptenBoek
Annelies van Dijck
Smakelijke recepten uit Drents Dorp en Strijp R
Burendag in Drents Dorp en Strijp R werd dit jaar gevierd in het prachtige Voedselbos aan de Elburglaan. Zo’n 60 buurtbewoners
maakten vooraf allerlei lekkere high tea gerechten en deelden dit op een zonnige zaterdagmiddag met elkaar.
In het BuurtReceptenBoek staan 12 van deze recepten en je kunt kennismaken met de makers. In het boekje vertellen buurtbewoners uit Drents Dorp en Strijp R iets over zichzelf en zij geven hun lekkerste high tea recept prijs. Van chocolate chip muffins
en hartige spinazietaart tot bananenbrood en appelkruimelkoek. Heerlijk!
Het BuurtReceptenBoek is gemaakt door buurtbewoners zelf. Wil je een boekje ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar sbdd@hetnet.nl of kijk op de site www.drentsdorp.nl en de Facebookpagina van SBDD. Daar vind je
het BuurtReceptenBoek digitaal.
Om je nieuwsgierig te maken hierbij 1 van de 12 recepten: Franse Cannelé’s, gemaakt door Ionna.
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DECEMBER ACTIE VAN STICHTING GEEF OM ELKAAR NEDERLAND
“SPLINTERNIEUWE LEMNISCAAT-BOEKEN ALS EEN TEGENPRESTATIE VOOR EEN DONATIE”
Graag stel ik mijzelf aan u voor, mijn naam is Annie van Iersel. Ik ben vertegenwoordiger van de stichting Geef Om Elkaar NL,
gevestigd in Eindhoven. Wij organiseren jaarlijks activiteiten om kinderen en gezinnen in achterstandswijken te steunen. Wij willen ze een hand reiken en laten voelen dat we om hen geven.
Ieder jaar doen we ons best om nieuwe acties op te zetten om ons werk voort te zetten. Dit jaar hebben we gekozen voor de taalontwikkeling van kinderen. Eenenzestig procent van gezinnen in armoede heeft geen leesboek in huis. Ons doel is om zoveel
mogelijk kinderen de kracht en herinnering van een mooi boek te laten ervaren.
Als je leest, word je beter in taal. Voorlezen is goed voor de band tussen kinderen en ouders en andere verzorgers. Met het lezen
van verhalen verrijk je de verbeelding en het kan ook thema’s van de wereld begrijpelijk maken. Lezen is goed. Voor alle mensen.
Ook voor u.
Splinternieuwe Lemniscaatboeken als dank voor een donatie
Onze missie om meer boeken te brengen bij gezinnen in achterstandswijken, koppelen wij aan een donatiecampagne. Recent
heeft onze stichting een schenking gekregen van nieuwe en actuele boeken van Lemniscaat. Van boeken voor peuters tot volwassenen. We hebben meer dan honderd verschillende titels in verschillende leeftijdscategorieën. In ruil voor een donatie kunt u
een boek uitzoeken.
De opbrengsten worden gebruikt om gezinnen die het nodig hebben, komend jaar te ondersteunen met bijvoorbeeld voedselpakketten, pampers, huisraad, kerstversiering etcetera, want iedereen moet mee kunnen doen.
Wij zoeken vrienden die ons initiatief willen steunen! Iedere donatie maakt een verschil. Zoekt u een leuk cadeau voor u zelf, uw
kind, of om te schenken aan een ander? Kom langs op onze praktijk op maandagwoensdag-vrijdag om de boeken te bewonderen. Meldt u even vooraf aan. De titels
kunt u ook bekijken op onze website. U ontvangt een kinderboek bij donatie vanaf 5
euro. Volwassen boeken gaan vanaf 10 euro.
Ons motto: Delen is het nieuwe hebben!
stichtinggeefomelkaarnl@gmail.com
www.stichtinggeefomelkaarnederland.nl

Gym 55
Hennie van Rooij-Iding
Gym 55 is de gymsportvereniging van de PVGE, voorheen alleen voor Philips gepensioneerden, maar inmiddels zijn alle ouderen
van 50-plus uit Eindhoven en randgemeenten bij ons welkom. We hebben 3 groepen (2 dames, 1 heren) die elk 1 uur per week
gymmen. Voor het nieuwe seizoen, lopend van 1 september 2021 t/m 21 juli 2022, hebben wij nog ruimte voor nieuwe leden.
De locatie is in Strijp, Drents Dorp, in de sporthal aan de Apeldoornstraat / Halvemaanstraat. Voor informatie en exacte lestijden
bezoek onze website: https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/gymnastiekclub
De contributie voor de gymlessen is € 25,- per kwartaal of € 100,- per jaar.
Kom gratis meedoen aan 2 proeflessen. Meld je aan en je krijgt een uitnodiging zodra we mogen opstarten van de overheid. Voor
de proeflessen hoeven wij alleen een emailadres of een telefoonnummer en naam. Aanmelden kan op de website en via
gym55vanpvge@gmail.com
Voor definitieve aanmelding dient men lid te worden c.q. zijn van de PVGE voor een jaarlijkse contributie van € 21,-. U kunt dan
gebruikmaken van diverse voordelen van deze club zoals georganiseerde reizen, aanbiedingen bij winkels, theaters, hulp bij belastingaangiftes en sociale vraagstukken. Aanmelden bij PVGE kan online: https://eindhoven.pvge.nl
Informatie over de gymclub kunt u krijgen bij Rob Cremers, tel. 06-53875784 of Hennie van Rooij, tel. 040-2624242.
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Contactgegevens buurtpartners
Gemeente Eindhoven:

Thijs Bakermans, gebiedscoördinator
 (040) 238 43 29
 t.bakermans@eindhoven.nl

Politie:

Rob Panjoel, wijkagent

Stadstoezicht:

Nadjib Bayat & John van der Spank
 (040) 14 040
 stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl

Woonbedrijf:

Michiel Moelker
 (040) 243 43 43

Amvest B.V.:

Heleen Aarts, directeur gebiedsontwikkeling
 (040) 256 94 73
 haarts@amvest.nl

Dynamo Jeugdwerk:

Marleen Tempelaars
 (040) 219 33 56

 m.tempelaars@dynamojeugdwerk.nl

WIJ Eindhoven team Strijp:

 (040) 238 89 98

 strijpoost@wijeindhoven.nl

SPIL-centrum Strijp Dorp:

Nick van Leent, directeur
 (040) 291 05 25

 info@bs-strijpdorp.nl

Ouderen van Drents Dorp:

Hennie Kuppens
 (040) 246 42 66

 henniekuppens@hetnet.nl

Zonnebloem Koenraad:

Marjan Klein–Verhoeven, secretaris Stadsdeel Strijp
 (040) 241 49 92
 dklein01@telfort.nl

Stichting Buurtbelangen
Drents Dorp (SBDD):

Frans Booij Lieuwes, voorzitter
 (040) 257 40 81
 sbdd@hetnet.nl

 0900 88 44

 info@woonbedrijf.com

Buurtpreventie Drents Dorp: Jan Veen

 sbdd@hetnet.nl

Werkplaats Financiën Strijp:  (06) 11 32 20 68

 strijp@werkplaatsfinancien.nl

HK Commissie:

Marion Wesseling, Carina Verhulst & Marianne Slegers
 activiteiten@drentsdorp.nl

Buurtmoestuin OesMoes:

Ingang in de Meidoornstraat

 oesmoes.drentsdorp@gmail.com

Nieuwsblad Drents Dorp:

Joukje Steiger, Redacteur

 nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl

Website Drents Dorp:

Dennis van der Sommen

 webmaster@drentsdorp.nl

Meldingen uit de openbare ruimte kunt u doen via:
● telefoonnummer 14040
● de BuitenBeter app
● via de website: www.eindhoven.nl/melding-openbare-ruimte
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