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Annet Nooijen, redactie
Nick van Leent, Directeur SALTO-school Strijp Dorp, praat ons bij:
Het aantal kinderen op ons SPILcentrum groeit fors. Daar zijn we blij mee, want het bevestigt dat
we goed bezig zijn op onze school en kinderopvang! Het brengt echter ook een uitdaging met zich
mee; ons huidige gebouw is te klein en moet uitgebreid worden. Hierdoor wordt het aantal lokalen
van SALTO-school Strijp Dorp en het aantal groepsruimtes van Partou kinderopvang uitgebreid.
Hierover zijn SALTO, Partou en onze partners (zoals de GGD), al langere tijd in gesprek met de
gemeente Eindhoven. Zij zijn eigenaar van het SPILcentrum en mede daarom ook opdrachtgever
voor de uitbreiding. De aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart en wordt naar verwachting in
maart 2022 afgerond*. Hierna gaat het geselecteerde team de schetsontwerpen, gemaakt door de
architect van het SPILcentrum, verder uitwerken en de uitbreiding bouwen.
De uitbreiding wordt gebouwd op het schoolplein in het verlengde van het schuurtje. Op basis van
de huidige schetsen verwachten we dat bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 lesgegeven
wordt in de uitbreiding. Tot die tijd blijft school gebruik maken van de dependance aan de Koenraadlaan. Medio 2022 informeren we u over de voortgang en het verdere verloop.

Een zorgeloze vakantie met 13
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14
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*bij het ter perse gaan van deze uitgave was de aanbesteding nog niet bekend.
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Natuurlijk Maartje
Maartje Kreike
Natuurlijk Maartje staat voor een duurzame leefstijl te ontwikkelen voor jou en in de buurt.
Met leuke en informatieve activiteiten wil ik aan de slag om meer mensen te bereiken.
Wat is duurzame leefstijl hoor ik je denken? Duurzame leefstijl is goed voor jou en goed voor je omgeving. Het is een leefstijl
geen dieet. Je werkt met de natuur mee ipv tegen. Wat heb je zelf nodig?
Je lichaam vertelt je altijd hoe het met je gaat. Om daarnaar te luisteren is een kunst. We zijn gewend om meer te denken en in
ons hoofd te zitten en ons gevoel te negeren ipv te luisteren naar je lichaam. Wat vertelt het je. Denk maar aan hoofdpijn, buikpijn, misselijk, oorpijn, gewrichten, huiduitslag, hartkloppingen, enz… Allemaal heel vervelend. Maar hoe je daarmee om gaat is
een belangrijke. Daar geef ik handvatten aan en leer je graag om te leren luisteren naar je lichaam wat het je vertelt. Dit doe ik
via workshops. Deze bestaan uit een stukje informatievoorziening en dan aan de slag. Door het te doen en te ervaren hoop ik
mensen bewuster te maken van hun eigen acties.
De workshops die ik geef:
Huishouden op duurzame wijze, koken met een gezond tintje, meer weten over wat kruiden voor je kunnen doen, wildplukken,
detoxen, Voedselbos Experience voor kinderen, kruidenshampoo maken, olie tegen jeuk of slaapzakjes voor het slapen te bevorderen, rondleiding Voedselbos, natuurlijke tandpasta maken, Vlierbloesem als medicijn, fermenteren, chocolade workshop, en
nog veel meer. Zo hoop ik dat duurzame leefstijl leuk en niet
moeilijk is. Als je meer wil weten neem dan gerust contact met op
via info@natuurlijkmaartje.nl
Wellicht zie ik je in een van mijn workshops in het Voedselbos of
op een andere locatie.
Liefs Maartje
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Buurtproviand: een nieuw initiatief in Drents Dorp tegen voedselverspilling en armoede
Rian van Herk
Dit idee is uit Amerika overgewaaid en wordt daar ‘little free
pantry’ genoemd. Buurtgenoot Rian van Herk, wonend aan de
Klaverhoek, heeft dit idee opgepikt en uitgewerkt onder de
naam ‘Buurtproviand’. Ze is samen met het bevriende stel Jan
en Astrid van de Meijden aan de slag gegaan om dit initiatief
van de grond te krijgen in Drents Dorp.

Buurtproviand: in deze buurt gaat proviand
van hand tot hand!
De eerste buurtproviandkast is gebouwd en geplaatst in de tuin
van Jan en Astrid, Koenraadlaan 44. Hier kun je dus al terecht
om producten achter te laten of mee te nemen. Over enige tijd
komt er ook een buurtproviandkast in de tuin van de Maranathakerk, Venstraat 30 te staan. Deze kast zal beheerd worden
door Rian.
Mocht je dit initiatief een warm hart toedragen, doneer dan ook
producten in een van de kasten en/of neem er zelf iets uit.
Voor meer informatie kun je terecht bij Rian van Herk via buurtproviand@yahoo.com.
Sinds kort is er een nieuw initiatief in Drents dorp gestart. Een
initiatief dat zich richt op het voorkomen van voedselverspilling
en als bijeffect heeft dat mensen met een kleine beurs af en
toe aan gratis voedsel of toiletartikelen kunnen komen.
Het idee werkt als volgt: in een kast die makkelijk toegankelijk
is voor iedereen (vergelijkbaar met mini-bibliotheken) kunnen
buurtgenoten voedsel plaatsen wat zij over hebben en anders
wellicht zouden weggooien. Anderen mogen er producten uitpakken en gebruiken. Omdat het om een kast gaat, dus geen
koelkast, kunnen er alleen lang houdbare producten zoals
groente en soep in blik of glazen potten, chips, koekjes of spaghetti gedoneerd worden. Alles dient in de originele en onbeschadigde verpakking te zitten en moet binnen de houdbaarheidsdatum vallen. Verse groente of bijvoorbeeld zelfgemaakte
soep zijn helaas niet welkom. Voedsel wat niet aan deze criteria voldoet, wordt verwijderd. Ook toiletartikelen zoals zeep en
deodorant, maar ook maandverband of huishoudelijk artikelen
zoals afwasmiddel zijn van harte welkom. Uiteraard zijn alcohol, drugs of tabak verboden.
Buurtgenoten die producten doneren, krijgen hiervoor geen
vergoeding en zij die iets uit de kast meenemen, hoeven er
niet voor te betalen. Het is dan ook niet verplicht om producten
in de kast te plaatsen als je iets wilt meenemen. Op deze manier kunnen mensen die het financieel zwaar hebben extra
profiteren van dit initiatief: zij hebben zo af en toe toegang tot
gratis voedsel of toiletartikelen zonder verplichte tegenprestatie.
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Nieuwe huiskamer in Drents Dorp!
Maartje van Vugt, Wij Eindhoven
Vanaf 1 april wordt een nieuwe huiskamer voor alle wijkbewoners in Drents
Dorp geopend. De Infowinkel en het Hoofdkwartier zullen 1 april hun deuren
sluiten. Afgelopen november werden de eerste stappen gezet in het creëren
van deze nieuwe huiskamer op de Halvemaanstraat. Wijkbewoners hebben
toen met elkaar besproken wat ze prettig vinden aan de wijk, wat niet als prettig
wordt ervaren en wat voor plek de nieuwe huiskamer moet gaan worden. Zij
gaven aan:
''In het nieuwe pand moet iedereen zich welkom voelen.''
''Iedereen mag binnen lopen.''
''er moet veel diversiteit zijn, activiteiten zoals poolen, darten, eten.''
''Een vrije inloop met gezelligheid.''
Uit de gesprekken is veel moois naar voren gekomen
waarmee we aan de slag zijn gegaan, om de wensen
van wijkbewoners samen te brengen en een plek te creëren waarin iedereen zich welkom voelt en leuke activiteiten georganiseerd worden. En dus... zal 1 april de
nieuwe huiskamer worden geopend! Er wordt nu hard
gewerkt om het nieuwe pand in te richten zodat het een
prettige plek wordt waar iedereen in de buurt elkaar kan
ontmoeten.
De huiskamer wordt een plek waar we veel activiteiten
willen organiseren, zoals bijvoorbeeld koken, mozaïeken,
taallessen, kortom wat jij leuk vindt en wil organiseren,
daar gaan we voor. De deur staat 5 dagen per week van
maandag tot vrijdag open van 9 tot 5 en is er altijd gratis
een bakje koffie of thee te krijgen. Iedereen uit de buurt
is welkom in de huiskamer om binnen te lopen, om een
gezellig praatje te maken, gewoon rustig een bakje koffie
te drinken of om mee te doen aan de activiteiten.
We hopen natuurlijk op 1 april volledig klaar te zijn om te kunnen starten met alle activiteiten, al kan het zo zijn dat er nog wat
werkzaamheden gedaan moeten worden. De deur zal echter vanaf 1 april open zijn dus kom gerust langs om eens een kijkje te
nemen hoe het ervoor staat onder het genot van een kopje koffie.
Mocht jij ook nog ideeën hebben over de nieuwe huiskamer, mee willen denken of juist mee willen helpen, schroom dan niet om
te bellen naar Kerstin op 06-55236782 of te mailen: huiskamerdrentsdorp@gmail.com. Wij willen jullie ideeën, wensen, vragen,
behoeftes graag horen.
Uiteraard zoeken wij ook nog vrijwilligers die graag
mee willen helpen in de huiskamer.
Er zijn al veel leuke en enthousiaste en vrijwilligers gevonden die graag aan de slag gaan in de huiskamer.
Echter zoeken we nog nieuwe vrijwilligers die ook een
handje willen komen helpen. Mocht je interesse hebben
te helpen met een van de onderstaande taken of juist
met iets anders, hulp is zeker welkom!
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Wandelen langs het Breinpad
Anke Roza, GGZE
Wandelen heeft veel voordelen, voor zowel je fysieke als je geestelijke gezondheid. Wekelijks 150 minuten wandelen verbetert het mentale welzijn en vermindert het risico op depressie. Het is een laagdrempelige activiteit die je eigenlijk
overal kunt doen. He belangrijkste is om het geregeld te doen en vol te houden.
In Eindhoven is genoeg gelegenheid om te wandelen. Een mooie wandeling is
langs het Breinpad op Landgoed De Grote Beek van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE). Het landgoed vind je aan Dr. Poletlaan 40. Een natuurwandeling langs gebouwen, bos, kunst en natuur. De meanderende route,
in totaal 4 kilometer lang, neemt je mee langs prikkelende bouwwerken, kunst
en zitplekken. Het Breinpad is een leidraad en een uitnodiging om de helende
omgeving van De Grote Beek te verkennen en ervan te genieten. Het is bewezen dat verblijven en bewegen in de natuur een helende werking heeft.
Breinpunten
Het 65 hectare grote bos heeft een belangrijke functie voor de stad Eindhoven. Het is een plek waar aan mentale gezondheid en herstel gewerkt wordt.
Het bos doet echter ook dienst als verlager van hittestress en als recreatiegebied door wandel – en fietsmogelijkheden. GGzE werkt intensief aan het
behoud en de versterking van bos aan de rand van de stad. Het Breinpad
bevindt zich in dit bos. Met het Breinpad wordt er nadrukkelijk geïnvesteerd
in de beleving en helende werking van natuur. Daarom zijn er kunstobjecten,
relicten en follies: zogenoemde ‘breinpunten’ geplaatst. Breinpunten zijn
bijvoorbeeld zit – en uitkijkplekken, een boom – en observatiehut, een bijentuin, het water in de Grote Beek en een labyrint.
Breinpad – boek
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de aanleg en onderhoud van het Breinpad. Met hulp van cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers van GGzE krijgt het Breinpad steeds meer
vorm. Er zijn nog verschillende breinpunten in ontwikkeling, maar
de route is nu al meer dan de moeite waard om te lopen! Het
Breinpad boekje is te leen bij de receptie (Dr. Poletlaan 40) of
online te vinden op ggze.nl/breinpad. Deze gids neemt je mee in
de gedachten achter dit mooie pad, met informatie over alle breinpunten. De route vind je in het boekje en is langs het pad met
breinmarkers aangegeven.

Een wandeling over het Breinpad kun je overal starten. Er is in de omgeving van het pad een aantal parkeerplaatsen. Je komt langs de route
ook een aantal restauratieve voorzieningen tegen, waar tijdens openingsuren toiletten beschikbaar zijn en het parkeren van een fiets mogelijk is.
Een van deze voorzieningen is het koffiehuis van Caffeine Dealers. Hier
kun je terecht voor een heerlijke kopje koffie (to go) met iets lekkers. De
koffie wordt gebrand en gezet door cliënten van GGzE.
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Vitality Club: Meer spierpijn en meer lol!
Annet Nooijen, redactie
“Wat is het Urban sportpark toch leuk! En er is altijd volk.” Dit hoor je vaak de laatste tijd. Het Urban sportpark heeft zelfs deze
reporter verleid om fitter te worden. Een paar keer per week, ren ik, nadat ik mijn kind naar school heb gebracht, een rondje.
Vaak kom ik dan de mensen van de Vitality Club tegen. Een bont groepje sporters van alle leeftijden, in allerlei vormen en maten.
Ze worden begeleid door de sportcoaches van Gemeente Eindhoven en sportkunde studenten van de Fontys. Zij sporten samen
op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 10.00
uur. Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van 1 euro per
week. Dat is inclusief het kopje koffie of thee na afloop.
Het werd dus hoog tijd om eens een lesje mee te pikken. Op een
regenachtige maandagmorgen voeg ik me bij de Vitality Club.
Terwijl we eerst de bui afwachten word ik hartelijk welkom geheten door Stefan. Hij vertelt me dat de groep uit ruim 20 personen
bestaat, per keer doen er ongeveer 10 personen mee. Maar er is
nog genoeg plek voor nieuwe mensen.
“We zijn nog niet zolang begonnen en dan komt Corona er telkens tussendoor, maar desondanks hebben we een leuke club sporters. Mensen kijken naar elkaar om en houden elkaar in de
gaten. Wanneer een trouwe sporter een paar weken niet komt, dan bel ik die toch even om te kijken of het goed gaat. We hebben
ook een app-groep en iedereen meldt zich af wanneer hij niet kan. Dat hoeft niet, maar het laat wel zien dat men betrokken is bij
de Vitality Club.”
De deelnemers starten allemaal om hun eigen reden. De een wil fitter worden en houdt van buiten sporten, de ander is aan het
revalideren of wil nieuwe mensen leren kennen. Sommige mensen volgen hun eigen training en sluiten om 10 uur aan bij de koffie.
Wanneer de bui voorbui is, gaan we naar buiten. De groep verdeelt zich zodat alle sporters op hun eigen niveau aan de slag kunnen. We gaan eerst
een rondje warmlopen en wat rek- en strekoefeningen doen. Ik loop naast
Hans, die samen met zijn vrouw heeft besloten fitter te gaan worden. Hans is
kok in het dagelijks leven en sluit aan als hij niet hoeft te werken.
Na het opwarmen starten we een parcours op het verharde sportveldje. Ballen door de basket gooien, coördinatieoefeningen met pionnen, ballen gooien
met hurkoefeningen etc. etc. Ik vind het superleuk en het gaat me redelijk
goed af, dus Stefan gooit wat extra springoefeningen voor me in de mix. Na
het parcours doen we samen een spel, een soort blind trefbal. Hans heeft een goede techniek en wordt amper geraakt. Ik daarentegen doe het wat minder goed, maar dat maakt de lol er niet minder om.
Na de cooling down gaan we binnen aan de koffie. Daar klets ik met Gonnie. Gonnie is 70+ en ze heeft het erg naar haar zin bij
de Vitality Club: “Ik doe nu vaker oefeningen en ik voel me fitter.” Als ik vraag wat het haar gebracht heeft roept ze “Meer spierpijn!” Iets later vertelt ze dat ze sinds ze begonnen is, veel minder rugpijn heeft. Es (78) vult aan dat ze nu minder snel moe is, en
dat ze weer kan springen en huppelen. “Werken met die jongeren is toppie!” Hans en Herman vinden het heel gezellig en fijn dat
ze weer nieuwe mensen in de wijk hebben leren kennen.
Ik had een topochtend bij de Vitality Club en ben blij dat er ook door volwassenen samen gespeeld wordt in het park. Ik kan de
Vitality Club aan iedereen aanraden. Of je nu net begint met bewegen of als je graag in een groep wil trainen. De trainers zorgen
dat er voor iedereen een uitdaging is. De trainers kunnen je ook helpen met uitleg over oefeningen in de beweegtuin, of bij de
calisthenicstoestellen. Sluit gerust een keertje aan om zelf te ervaren of het iets voor jou is.
De Vitality Club traint momenteel op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 10 uur.
“We zijn nog aan het kijken of dit de beste tijden zijn, misschien starten we ook een groep in de avond als daar behoefte aan is.”
Je bent altijd welkom om een keertje mee te doen, voor meer informatie kun je naar de training gaan
of mailen naar Stefan.vingerhoets@eindhoven.nl
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Dagbesteding Swap en Share heet voortaan Kadoboetiek Create!

Swap & Share dagbesteding, onderdeel van Zorgbureau Brabant, is in 2018 begonnen met als doel mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt de kans te geven tot het aanleren van zoveel mogelijk vaardigheden die helpend zijn om te komen tot (betaalde)
arbeid of tot het hebben van een fijne daginvulling.
In de winkel konden klanten oude spullen brengen die door de deelnemers werden opgeknapt en er was een ruiltafel waar men
o.a. boeken kon ruilen. Vandaar de naam Swap & Share. In de loop der jaren is het concept van de dagbesteding veranderd. De
winkel is ondertussen getransformeerd tot een leuke kadoboetiek waar voor elk budget wat leuks te kopen is. Sinds kort hebben
we onze eigen webshop, die het mogelijk maakt om onze producten te bekijken en online te bestellen: https://
zorgbureaubrabant.nl/webwinkel/.
Op de dagbesteding bieden we naast de werkzaamheden in de winkel ook nog andere activiteiten aan. Zo is het mogelijk om te
werken aan verschillende creatieve projecten in het atelier en de houtwerkplaats. De gecreëerde spullen worden verkocht in de
winkel. Daarnaast kunnen de deelnemers hun hart ophalen in het bijhouden van de webshop en het volgen van workshops en
trainingen. Dit kan zijn op het praktisch of sociaal gebied. Uiteraard staan wij ook open voor de input van deelnemers zelf.
Wanneer je niet naar school kunt of geen werk kunt vinden of behouden, is het zinvol om via dagbesteding je dagstructuur te
behouden en vaardigheden uit te breiden om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast is het hebben van een vaste
plek waar je enkele keren per week naartoe kunt soms voldoende om je beter te voelen en het gevoel te hebben dat je erbij
hoort.
Zorgbureau Brabant biedt zowel maatwerkdagbesteding (met indicatie vanuit de WMO) als basisdagbesteding (zonder indicatie)
aan. Dit laatste is mogelijk sinds 2022. Mensen uit de wijken Strijp en Meerhoven die niet terecht kunnen in een wijkcentrum, kunnen bij ons deelnemen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de generalist of de gemeente. Mensen kunnen ook bij ons
langskomen om te vragen hoe ze kunnen deelnemen.
We hebben dus op meerdere gebieden een nieuw jasje gekregen en vandaar het dat ook tijd werd voor een nieuwe naam!
Kadoboetiek Create
Een locatie waar we een leer- en werkplek hebben en waar we daarnaast een zinvolle, gezellige daginvulling aanbieden voor
mensen die hier behoefte aan hebben, waar we mooie spullen creëren om te verkopen in onze winkel en webshop en waarmee
we leuke activiteiten bedenken voor de deelnemers.
Kom gerust eens langs in onze winkel om een kijkje te nemen of informatie te vragen. Het adres is Trudoplein 5 in Eindhoven
(stadsdeel Strijp). De winkel is geopend van dinsdag tot en vrijdag van 09.30 uur tot 17.30 uur. Voor meer informatie kunt je ook
kijken op www.zorgbureaubrabant.nl of bellen naar Irma van de Koevering op het nummer 06-53204216.
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Vogelpret met Fred
Fred de Blom, uw stadsvogeladviseur
Naar aanleiding van een foto uit de vorige editie, van een sperwer die Hans in zijn tuin in de Wilgenstraat had gemaakt, leek het
me leuk om deze keer een column over de sperwer te schrijven.
Het sperwervrouwtje is groter dan het mannetje. Zij heeft een lengte
van 35 – 41 cm en een spanwijdte van 67 – 80 cm. Het mannetje is
ongeveer 29 – 34 cm lang en heeft een spanwijdte van 58 – 65 cm.
Hiermee behoren de sperwers tot de kleinere roofvogels, zoals de
torenvalk. Een sperwer heeft echter bredere vleugels in het vliegbeeld en meer afgeronde vleugels, terwijl valkachtige roofvogels
smallere en spitse vleugelpunten hebben. De sperwervrouwtjes zijn
doorgaans te herkennen aan hun overwegend bruingrijze kleur.
Sommige vrouwtjes kunnen echter net als de mannetjes een roestrode kleur bij de wangen, keel en borst hebben. Er komen zelfs
vrouwtjes voor die net als mannetjes een blauwgrijze rug en vleugels
Sperwer (Foto: Shutterstock)
hebben. Hierdoor zijn ze bijna niet van mannetjes te onderscheiden.
En sommige mannetjes missen juist de karakteristieke roestrode kleuren, waardoor je ze alleen kunt herkennen aan hun kleinere
lichaamsvorm. Grote uitgevlogen jonge sperwers hebben een donkerbruin juvenielkleed.
Sinds het verbod op het landbouwgif DDT in de jaren tachtig van de vorige eeuw, hebben de sperwers in Nederland hun aantal
goed weten te herstellen. Het bijzondere aan sperwers is dat zij eerst vooral in bossen leefden, maar inmiddels hebben zij zich
aangepast aan het stedelijk milieu. Buiten het bos broeden ze tegenwoordig zelfs in bomen in woonwijken en stadsparken. Ze
zijn ook minder mensenschuw geworden.
Jagende sperwers
In de voedselkeuze is een verschil ontstaan tussen sperwers die diep in de bossen, aan bosranden of in woonwijken leven. Diep
in de bossen eten ze bij voorkeur kleine zangvogels en kleine knaagdieren zoals muizen en ratten. Sperwers die aan de bosrand
of in woonwijken leven, kiezen vaak voor gebieden met veel mussen. Zowel huismussen als ringmussen staan op het menu.
Daarnaast jagen ze op groepen spreeuwen en houden ze de vogelvoederplanken in tuinen graag in de gaten voor lekker hapjes
zoals meesjes, vinken en lijsters. Zo gaat dat in de natuur, het is eten en gegeten worden.
De grotere sperwervrouwtjes kiezen een iets ander menu dan het
kleinere mannetje. Omdat het vrouwtje groter is, heeft zij grotere
maaltijden nodig om haar honger te stillen. Zij vangt graag lijsters,
merels, kramsvogels, koperwieken, maar ook duiven en spreeuwen. De mannetjes eten vooral kleinere zangvogels zoals koolmezen, pimpelmezen, staartmezen, vinken en ook mussen.
Zelf heb ik ooit op een spreeuwenslaapplaats aan de Noord Brabantlaan gezien hoe een sperwer probeerde een spreeuw te bemachtigen, voordat zij met tienduizenden tegelijk in het riet van een
plas water doken om te slapen. Toen dat mislukte heeft de sperwer
in het gras geduldig zitten wachten tot de spreeuwen bij het ochtendgloren weer het riet zouden verlaten. Maar de spreeuwen hadSperwer en Koolmees (Foto: Shutterstock)
den de sperwer in de gaten. Ze vlogen binnen 2 seconden met zijn
allen in de vorm van een omgekeerde paddenstoel uit het riet. De sperwer was zo verbaasd dat hij vergat om zelf op te vliegen
en de jacht in te zetten.
Sperwers zijn snelle jagers en kunnen snelheden van 30 à 40 km per uur halen tot wel 50 km per uur in de eindaanval. Slechts 1
op de 7 pogingen is succesvol, want kleine zangvogels waarschuwen elkaar voor een jagende sperwer. Sperwers hebben verschillende jachttechnieken:

JAARGANG

11,

NUMMER

1

PAGINA

9

1) Vanuit een boom voederplanken in de gaten houden en dan onverwacht toeslaan als de vogeltjes zich veilig wanen.
2) Van boven op een vliegende groep kleine zangvogels duiken.
3) Tijdens de vogeltrek met groepen zangvogels meevliegen en van
bovenaf een vogeltje er tussenuit pikken.
Meestal jaagt de sperwer 4 a 5 meter boven de grond, om de vogeltjes naar de grond te dwingen en op de grond op te peuzelen. Alleen
tijdens de voorjaars- en najaarstrek jaagt de sperwer van grote hoogte. Eenmaal een prooi gevangen eet hij hem op de grond op. Hij beschermt zijn prooi door zijn vleugels als een soort mantel om hem
heen te slaan, zodat andere roofvogels er niet bij kunnen.
Sperwer (Foto: Shutterstock)

De baltstijd van de sperwer is in april. Het mannetje stijgt hoog in de
lucht om snel weer omlaag te duiken naar het vrouwtje. Het nest wordt in een boom door het vrouwtje gebouwd, het mannetje
komt daarvoor de takken brengen. In mei of juni worden 4-5 eieren gelegd en in 31-35 dagen uitgebroed. Tijdens het broeden en
grootbrengen van de jongen komt het mannetje trouw het voedsel brengen, maar hij laat het voeren van de jongen aan zijn
vrouwtje over. Na ongeveer 5 weken zijn de jongen vliegvlug.
De meeste sperwers in Nederland zijn standvogels, maar enkele paren trekken naar zuidwest Europa. De meeste Duitse, Engelse en Ierse sperwers zijn ook standvogels, maar Scandinavische en Russische sperwers zijn grotendeels trekvogels die in het
najaar Nederland aandoen. Een deel van deze vogels blijft in de winter in Nederland, waardoor we in de winter 2.500 tot 7.500
meer sperwers hebben dan tijdens het broedseizoen. De najaarstrek begint half augustus en de voorjaarstrek start in april.
Uitslag van de Nationale Tuinvogeltelling
Er deden 42 adressen in Drents Dorp mee aan de tuinvogeltelling in het laatste weekend van januari.
Hiervan is een top 10 van ons postcodegebied gemaakt:
1)
Kauw
2)
Pimpelmees
3)
Koolmees
4)
Vink
5)
Huismus
6)
Houtduif
7)
Ekster
8)
Merel
9)
Zwarte kraai
10) Heggenmus
Merel (Foto: Jasper de Ruiter)

Jaar van de merel
Tot de eeuwwisseling namen merels toe, maar vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels als
het gevolg van het Usutu-virus, maar de precieze oorzaken weten we niet. We weten opmerkelijk weinig over deze soort, terwijl
hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon 2022 het Jaar van de Merel uit.
Je kunt meehelpen door mee te doen aan de telling 'Wat eet de Merel?'. Noteer wekelijks hoeveel merels je maximaal in je tuin
ziet en waar ze van eten. Je kunt op de website www.sovon.nl gegevens invoeren van je tuin, balkon, plantsoen in de buurt, of
elke andere plek waar je wekelijks de Merels kunt tellen.
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Kerstviering voor de ouderen van Drents Dorp
Hennie Kuppens, Ouderen van Drents Dorp
Vrijdag 17 december werd met dank een “gratis geld” waardebon een kerstviering voor de ouderen van Drents Dorp georganiseerd. Met 8 vrijwilligers werd de zaal vanaf 10:00 uur in
kerstsfeer gebracht en werd de lunch voorbereid. Om de gasten bij binnenkomst meteen in de juiste stemming te brengen,
werd kerstmuziek gedraaid op een geleende CD-speler.
Vanaf 12:00 uur werden de eerste gasten verwelkomd. Nadat
zij eerst hun handen hadden ontsmet, werden ze getrakteerd
op een kop koffie met een lekkere plak spijsbrood.
Helaas waren er enkele afzeggingen vanwege uiteenlopende
redenen, zoals een verhuizing, vakantie, griep, een val van de
trap, een ongeluk met scootmobiel en nog een ongelukkige
val.
Het voorgerecht van vis werd om 13:00 opgediend. Alles was
koud, want hoewel er wel elektra aanwezig was, werkten de
kookplaten niet. Tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht
las Bregje Witte Kerst van Godfried Bomans voor. Daarna
volgde het hoofdgerecht, dat bestond uit een bord vol allerlei
kleine hapjes. Tot slot kon er gesmuld worden van kersen met
slagroom en een Luikse wafel.
Het was niet gelukt om een kerstkoor te organiseren, Hennie
had wel 3 koren benaderd, maar helaas zonder succes. Bij het
uitdelen van de kersttassen werd de viering gelukkig wel op
gepaste wijze afgesloten met kerstmuziek en zang. De gasten
gingen dan ook voldaan en tevreden weer huiswaarts.
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Interview met Cindy Baatsen, Jeugdcommissie
Janneke Scholte – Verstijnen, redactie
De jeugdcommissie van onze wijk heeft weer mooie plannen. De plannen voor dit jaar zijn al deels bekend: Koningsdag met een
kleedje is spontaan ontstaan en komt dit jaar ook weer. De kidsvakantieweek van 22 tot 26 augustus in week 5 van de zomervakantie. Halloween op de laatste zaterdagavond in oktober. De overige ideeën worden momenteel nog verder uitgewerkt en worden later bekend gemaakt. Pasen zingt ook al rond, mèt chocolade uiteraard.
Terugblik afgelopen jaren
Op het schoolplein kwam Cindy aan de praat met Emelie. Beiden bleken extra tijd in de activiteiten voor de jonge buurtbewoners
te willen steken, naast gezinnen met jonge kinderen en hun eigen werkzaamheden. Via de school leerden zij al snel meer vrijwilligers kennen die graag kwamen helpen.
Waar krijg je een glimlach van op je gezicht?
“Een dagje naar een pretpark in de laatste vakantieweek was altijd super. Vlooienmarkt in het voorjaar rondom het Gelderlandplein was ook een groot succes met veel kramen. Mede dankzij een duidelijke campagne in de krant en met flyers door de wijk,
waren er veel bezoekers en gezellige uitwisselingen.
De buurtbarbecue was ook steeds een geslaagde avond en de filmavond zou ook weer terug mogen komen. Wie weet hier wellicht een nieuwe locatie voor?”
Waar kijk jij zelf het meest naar uit?
“De kidsvakantieweek! We gaan weer sporten, huttenbouwen, schuiven in de schuimparty en een dagje op pad met de kinderen
die zich inschrijven voor deze zeer populaire week. Hierbij ook meteen een speciaal bedankje voor Dynamo, voor de gezamenlijke projecten. Achter en voor de schermen wordt echt veel werk verricht.”
De kartrekkers van de jeugdcommissie, Emelie, Wim, Wendy en Cindy worden vaak bijgestaan door hun familie. Bij dezen een
eervolle vermelding voor de vaak stille krachten achter deze activiteiten, waar het bruist van enthousiasme en gezelligheid samen: Fons, Kim, Chelsea en Ted, dank jullie wel! Daarnaast zijn er ook altijd nog andere en ijverige betrokkenen die het tot een
knus festijn weten te maken, onder de bezielende leiding van dit team vol gezelligheidsmensen.

Cindy en gezin

Wendy en gezin

Emelie en gezin

Wim en gezin

Over karren gesproken: de kerstman op de kar was ook een prachtige activiteit. Wensen voor de toekomst?
Op een mooi versierde open kar werd de kerstman door de straten gereden en met een oude bel trok hij ieders aandacht. Cadeautjes en een persoonlijke boodschap deden menig dorpsbewonertje stralen. Cindy heeft hier hele goede herinneringen aan.
Haar wens voor de toekomst is een route waarbij op 3 of 4 plekken kinderen samen kunnen komen om deze kersttraditie weer
nieuw leven in te blazen. Een hele route door alle straten zou te veel vrijwilligers vragen en dan waarschijnlijk niet van de grond te
krijgen zijn. Denken in wat wèl kan, staat Cindy op het lijf geschreven en ze steekt graag meteen de handen uit de mouwen. Samen de vakantie inluiden op de eerste zaterdag van de zomervakantie zou ook weer op de planning mogen komen staan. Veel
fruit, een lunch en waterspelen: hoppa, die vakantie samen induiken! Rondrijden langs verschillende winkels om cadeautjes in te
slaan, meedenken over de versieringen, overzichten maken, ouders appen, bemensen van de posten? “Kom maar door, we gaan
er een gezellige dag van maken voor alle kinderen!”
Cindy benadrukt nogmaals dat echt alle gezinnen mee moeten kunnen doen om een zo fijn mogelijke dag voor iedereen te kunnen verzorgen. Via de school zijn steeds meer kinderen die horen over deze activiteiten en dit werkt soms zo goed van mond tot
mond, dat de inschrijvingen al snel vollopen.
Zin en tijd om ook eens te helpen of ideeën? Van harte welkom!
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Een zorgeloze vakantie met zorg

Bent u van goede zorg afhankelijk en wilt u een weekje onbezorgd op vakantie?
Dan is Dé Bungalow Someren een ideale vakantiebestemming voor u.
De Bungalow is gelegen tussen het Brabantse Someren en Lierop. Het ligt midden in de
bossen, met prachtig uitzicht op de tuin en weilanden en heeft uitstekende aangepaste voorzieningen.
Vanaf begin mei 2022 starten we met het verzorgen van gezellige vakantieweken.
De vakantieweek start op maandagmiddag en eindigt op zaterdagmorgen. Het is volledig verzorgd, ondersteund door een team
van (7) vrijwilligers, bestaande uit verpleegkundige, verzorgenden en koks. Zij blijven ook ‘s nachts op de locatie!
U maakt deel uit van een groep van (max.) 10 gasten, waarvoor allerlei activiteiten georganiseerd worden en uitstapjes. Er is een
gezamenlijke huiskamer met open haard, t.v., piano en wifi en grenst aan een groot (verwarmd) terras.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
De kosten voor een vakantieweek bedragen: € 425,-- p.p. all-in!
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze accommodatie en de mogelijkheden?
Bel naar 06 139 537 07 of stuur een mail naar: debungalowsomeren@solcon.nl
Link naar de Website: www.debungalowsomeren.nl
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BuurtReceptenBoek
Smakelijke recepten uit Drents Dorp en Strijp R
En hier weer een gerecht, gemaakt door een inwoner van Drents Dorp... dit keer de lekkere apple-crumble van Geertje!
Het is één van de 12 recepten uit het BuurtReceptenBoek. In dit boekje vertellen buurtbewoners uit Drents Dorp en Strijp R iets
over zichzelf en ze geven hun lekkerste high tea recept prijs. Van wraps en smaakvolle quiche tot pompoensoep en salami fruitrol. Heerlijk!
Graag een boekje ontvangen? Dat kan helemaal gratis! Stuur dan een mailtje naar avandijck@telfort.nl
Of kijk op de site www.drentsdorp.nl . Daar vind je het BuurtReceptenBoek digitaal.
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Good Bye My Hoofdkwartier
Het Hoofdkwartier gaat verdwijnen. Op 1 april worden de deuren definitief gesloten en vanaf dan zijn alle bewoners welkom in
het nieuwe pand op de Halvemaanstraat 108.
Deze bijzondere plek verdient een speciaal afscheid en daarom werd op 13 maart een afscheidsdiner georganiseerd. Met live
muziek, terugblikken, vooruitblikken en omver geworpen blikken, was het een ouderwets gezellig feestje.
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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

 info@woonbedrijf.com

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

De Huiskamer:

Kerstin Jadoenath
 (06) 55 23 67 82

Stichting Buurtbelangen
Drents Dorp (SBDD):

Frans Booij Lieuwes, voorzitter

 0900 88 44

 huiskamerdrentsdorp@gmail.com
 sbdd@hetnet.nl

Buurtpreventie Drents Dorp: Jan Veen

 sbdd@hetnet.nl

Werkplaats Financiën Strijp:  (06) 11 32 20 68

 strijp@werkplaatsfinancien.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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