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Opening de Nieuwe Maan
Kerstin Jadoenath – Hönings, WIJeindhoven
Op 4 juni was het dan eindelijk zover, na maanden hard werken mochten we de huiskamer officieel openen en de naam bekend
maken.
Voorbereiding
In de weken ervoor is vrijwilliger Angela samen met het SintLucas druk bezig geweest om alles rondom de onthulling te regelen.
Begin april waren er 2 ochtenden waarin buurtbewoners met studenten van het SintLucas in gesprek gingen om tot een goede
naam en huisstijl te komen. Aan de hand van voorbeelden en suggesties zijn ze aan de slag gegaan om samen tot een passend
ontwerp te komen. Dit heeft geresulteerd in 3 namen en stijlen. De hele buurt is vervolgens middels een flyer uitgenodigd om te
stemmen. Veel buurtbewoners hebben hun stem uitgebracht en 1 naam heeft uiteindelijk met de helft van de stemmen ruimschoots gewonnen.
Geslaagde opening
Het was een zeer geslaagde opening, het weer zat mee en de sfeer was erg gezellig. In
de ochtend heeft een aantal vrijwilligers hard gewerkt om lekkere hapjes te maken en er
werden moktails voorbereid. Ook is er weer heerlijk gebakken, er waren zelfs kleine cakejes met 108 erop. En wat was het smullen van al dat lekkers. Rond 14.00 uur arriveerden
de hartendames en zij hebben de bezoekers van heerlijke koffie en thee voorzien. En toen
was er eindelijk het officiële moment, Buurtbewoner Peter had een mooie speech voorbereid over de buurt Drents Dorp en aansluitend mocht wethouder Yasin de naam onthullen.
Fijn dat hij er nog bij kon zijn omdat hij altijd erg betrokken is geweest in Drents Dorp. Hij
mocht het doek van het logo op de gevel halen en natuurlijk ging dat niet zonder slag of
stoot. Eerst liet het touwtje los en daarna wilde het doek niet los, maar het is gelukt. De
nieuw naam staat op de gevel. Ondertussen werd er ‘live’ een prachtige muurschildering
op de muur gezet. Vanuit het Hoofdkwartier is een kozijn meegenomen en daar wilden we
graag een mooie herinnering van maken. Dat is heel mooi gelukt.
Openingstijden en contact en meedoen
De nieuwe maan is 5 dagen per week open van 09.00 tot 17.00 en je kan er altijd een gratis kopje koffie/thee komen drinken. Dat
is ons motto en daar blijven we voor staan.
Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw mailadres. Vanaf nu kan je alle algemene vragen stellen of je aanmelden voor activiteiten via: denieuwemaan@drentsdorp.nl
De gastvrouwen en gastheer staan voor je klaar, voor een kopje koffie, een praatje of
als je een vraag hebt, denken ze met je mee of vertellen je wanneer je beste langs
kan komen om die vraag te stellen. We hebben nu al een heel fijn team opgebouwd,
maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe buurtbewoners die hier ook een steentje willen bijdragen. Dus denk je nu, wat leuk, dat lijkt me wel wat, loop even binnen
en kom sfeer proeven, een keertje meedraaien om te kijken of het iets voor je is, mag
altijd.
Activiteiten.
Het activiteitenprogramma is inmiddels al aardig uitgebreid. Naast de activiteiten die
zijn meeverhuisd, zoals de mozaïekgroep, de keramiekgroep en de inloop van de
SBDD, maar ook de werkplaats financiën XL en de activiteit Aan Tafel van wijkteam
de Boei (GGzE), zijn er al veel nieuwe activiteiten ontstaan. Zo zijn er Nederlandse
taallessen en is er een digicafe gestart.
Ook de ‘Alles loopt in de soep’ avond is gestart, om de week kan je voor 2,25 euro
een heerlijk kopje vers gekookte soep met een hapje erbij komen weten. Geef je wel
even op in de huiskamer of mail naar denieuwemaan@drentsdorp.nl.
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Daarnaast starten we vanaf 5 juli met een spelletjesmiddag op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Dus vind je het leuk om te
kaarten, bordspellen te spelen, kom langs. Tim is aanwezig en wil graag met spelletjes aan de slag.
Ook gaan we starten met een creababbel op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Wat is dat dan, een creababbel?
Samen met buurtbewoners gezellig kletsen tijdens het creatief bezig zijn met je eigen stuk, wat dat dan ook is. Dus brei je graag,
maak je graag kaarten, kleur je graag of iets anders, neem het mee en kom gezellig babbelen met buurtbewoners tijdens werken.
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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:
Bezoekadres:
Halvemaanstraat 108
5651 BR Eindhoven
E-mail: sbdd@hetnet.nl
Website: www.drentsdorp.nl

Programma de nieuwe maan

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:

1.100 stuks
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De grote verhuizing
Ed van Gennip, redactie
Ter hoogte van Plaggenstraat 54 steekt Joris de kleine
vrachtwagen vakkundig achteruit de stoep op. Hij raakt
daarbij de takken van een boompje dat in bloei staat.
Maar dat ligt écht niet aan de chauffeur… die omstanders
geven nou eenmaal verschillende aanwijzingen!
Het is vandaag zaterdag 26 maart en verhuisdag. Ons
Hoofdkwartier onder het Strijps Bultje gaat weg. Ook
verhuist de Infowinkel, het thuishonk van Stichting Buurtbelangen Drents Dorp, naar het nieuwe onderkomen op
de Halvemaanstraat 108. Er komen flink wat vrijwilligers
opdraven om te helpen. Het busje van Joris pendelt op
en neer tussen de verschillende locaties in de buurt. Niet
eerst de ene locatie leeg en dan de andere… nee, er is
goed gepland wat de beste volgorde is. Een echte logistieke operatie, gecoördineerd door Kerstin en Maartje.
Jeroen, Joris, Henk en Michiel zijn druk met het inladen van de vrachtwagen. Els, Ingrid, Francien en Tonny sjouwen een niet aflatende
stroom spullen uit het pand: tafels, stoelen, kasten, rekken en nog veel
meer. Het is passen en meten in de bus. Tafels op zijn kop en op zijn
kant, bureaustoelen in elkaar gestapeld, kastjes onder de tafels en
heel veel dozen. Geen ruimte blijft onbenut. Op de Halvemaanstraat
worden de spullen meteen naar de juiste ruimte gedirigeerd. Maartje
ziet toe dat dat op een georganiseerde manier gebeurt. En door…!

In het Hoofdkwartier halen Emilie en Marianne de houten rekken
uit elkaar. Dat is best een gedoe, want het rek is heel ingewikkeld
in elkaar geschroefd. Maar daar draaien de dames hun hand niet
voor om. Het rek moet en zal gedemonteerd worden! Later komt
Kerstin nog om mee te helpen.
Het Hoofdkwartier staat verder nog vol met spullen. Waaronder de
bakoven van de keramiek-club met een gewicht van zo’n 150 kg.
Deze wordt later deze middag met 4 sterke mannen opgetild en in
de bus gezet.

Met veel energie steken ook Carina, Richard, Fons, Koen, Bregje, Marion en Armelle hun handen uit de
mouwen. Alle spullen worden verdeeld, opgestapeld, uitgezocht en herschikt. Wat een klus!
Om 12.30 uur is er tijd voor een lunch in het nieuwe pand. De verhuisploeg ploft neer op de al overgebrachte banken uit het Hoofdkwartier. Geertje en haar dochter Maureen hebben voor een heerlijke maaltijd gezorgd, met soep, zelfgebakken broodjes en lekkere hapjes. Maar liefst 18 buurtbewoners schuiven
aan. Daarna zorgt Naima dat de keuken weer spik en span is.
Om 16.00 uur wordt het sein gegeven van “brand meester!” Op wat kleine dingen na zijn het Hoofdkwartier en de Infowinkel zo goed als leeg. Hard gewerkt mensen, top gedaan!
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Hobbyclub “Drentse kei” bestaat 25 jaar: samen voor elkaar
Janneke Scholte, redactie
Interview op 1 juni 2022 met Thea, Nelleke en Cor die elke woensdag genieten van hun club kinderen.
Hoe is dit hier zo gekomen?
Op 6 september 1997 werd Cor gevraagd om een paar dames te komen helpen bij een hobbymiddag voor een paar kinderen bij “Oes Hoes”. Cor was net
in de VUT, na zijn werk bij ETOS, de Eindhovense Drukkerij en chef tekenafdeling op de TU/e. Cor was handig en had extra tijd. Hij kon echter geen dames vinden, maar zag wel tien kinderen zitten op die eerste middag in 1997.
Met de sleutel van de kast en zijn handigheid heeft hij de groep kinderen toen
verblijd met een hobbymiddag. Zijn vrouw en dochter kwamen daarna helpen
en soms sprongen ouders in. Daarna kwam er een plek in twee schoollokalen aan de Kootwijkstraat en vervolgens in de Apeldoornstraat bij Dynamo
Stairway en Strijp Dorp. Ze waren inmiddels uitgegroeid tot een groep van
soms wel veertig kinderen. Ongeveer drie jaar geleden waren ze dolblij toen
Marleen van Dynamo vroeg om in de oude kantine van L.E.W. door te starten met hun hobbyclub. Ruimte genoeg, met speciale
kasten en een groot magazijn.
Cor hielp ook mee met de Spektakeldag, op school en bij de lampionnentocht, waar hij helaas werd aangereden. Weer op de
been ging hij meteen door met de hobbyclub. Zijn vrouw is inmiddels overleden en zijn dochter kreeg een TIA. Cor wilde toch
door blijven gaan. Thea kwam vragen of zij mocht komen helpen. Thea werkt hiernaast nog een ochtend in de week bij Lunet met
mensen met een beperking en zat hiervoor ook bij Lievendaal. “Vroeger moest je vanaf je dertiende al gaan werken, vooral
schoonmaakwerk gedaan.” Kun je hier nu je creatieve ei alsnog kwijt? “Ja, ècht!” Alledrie zijn ze vol enthousiasme begonnen aan
hun vrijwilligerswerk voor deze club. Cor bijna 25 jaar, Thea al
15 jaar en Nelleke ook al een jaar of vijf geleden. Ze vullen elkaar mooi aan en hebben echt hart voor hun werk.
Wat vinden jullie het allerleukste aan de hobbyclub?
“Ge bent erin meegegroeid en ge leeft er echt naar”, zei Cor vol
trots.
Thea: ”Het is echt mijn leven, ’s nachts word ik wakker met een
idee en dan ga ik aan de gang met voorbereiden.”
Nelleke: “Alles is er leuk aan!” We verzamelen alles en vinden
hergebruik belangrijk. De schuur staat vol bij Thea.” “Haar huis
ook!”, vullen de enthousiaste kinderen toe, die lekker aan het
kleien zijn deze middag. Cor is ondertussen alvast bezig om flessendopjes om te buigen voor een volgend project. Voor Vaderdag zijn ze ook al goed bezig geweest.
In de pauze mogen de kinderen even aan de bar zitten, als in een echt café, met wat lekkers en drinken. Thea en Nelleke staan
als ware bardames achter de toog te genieten van hun schare aan kinderen. Ze staan vol trots voor de kasten die zijn gevuld met
prachtige eindproducten van voorgaande middagen. Het is een klein museum aan pronkstukken. Na de pauze leren Thea en
Nelleke de kinderen om even hun bekers op te ruimen. Op het einde van de middag geldt hetzelfde voor hun werkplekken. Ze
helpen ook met spullen aangeven die hoog in de kast gezet worden door de “48jarige” Cor met een stevige trap. Als er kinderen
ooit eerder klaar zijn, hebben ze allemaal hun eigen bakje met spullen in de kast. Een
tekenboek zit er bij iedereen sowieso in en daar mogen ze dan bijvoorbeeld in verder,
terwijl de anderen rustig doorwerken. Ieder op zijn eigen tempo. Thea en Nelleke helpen
links en rechts mee, nadat ze goed een voorbeeld hebben laten zien. Het zijn ware juffen geworden.
Bijzondere waardering
In de lockdowns hebben ze met mondkapjes de kinderen toch ontvangen en dit werd
bijzonder gewaardeerd. Er ging toch iets door en wat voor iets! De club is al jaren populair en ouders met inmiddels volwassen kinderen blijven lovend over wat de club al betekend heeft. Er lag afgelopen week een enveloppe met een anonieme donatie van €50,voor de hobbyclub. Van een moeder die schreef dat hun zonen het altijd zo mooi vonden. Cor liet het handgeschreven briefje zien en zei trots: “Daar doe je het voor!”

J A A R G A N G

1 1 ,

N U M M E R

2

PAGINA

7

Van wie de donatie komt is nog niet duidelijk, maar dat deze goed terechtkomt is overduidelijk. Bij drie gouden vrijwilligers met
hart voor de kinderen en een onuitputtelijke bron aan nieuwe ideeën. Zelfs Pinterest wordt geraadpleegd voor bijvoorbeeld een
zeepaard met wijnkurken. Een beeldhouwer als vader helpt ook.
Sommige kinderen komen al jaren en een meisje zit inmiddels zelfs al op de middelbare school. Als haar rooster het toelaat, komt
ze nog steeds graag naar haar clubje. “Ik probeer meteen door te fietsen, als ik eerder uit ben, zodat ik toch nog mee kan blijven
doen.”
Kom het eens proberen!
Er zijn nog plekken beschikbaar voor nieuwe kinderen. Als je tussen 6 en 14 jaar bent, kun je van 13:30 tot 15:30 voor 1 euro per
keer mee komen doen. Je bent van harte welkom in de kantine op het Urban Sportpark.
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Buurtproviandkast Koenraadlaan loopt als een trein!
Rian van Herk, Buurtproviand Eindhoven
Inmiddels zijn er meer dan 5 maanden verstreken sinds begin
maart de eerste buurtproviandkast aan de Koenraadlaan 44 in
Drents Dorp werd geplaatst. Jan en Astrid van der Meijden die
op dit adres wonen, beheren de kast. Vanaf dag één loopt de
kast als een trein.
Jan: “Ik kan niet anders zeggen dat het initiatief zeer goed ontvangen is door de buurt. We hebben dan ook veel aanloop en
hebben veel nieuwe buurtgenoten van Strijp-R en Drents Dorp
leren kennen. Erg leuk!” Zijn vrouw Astrid vervolgt: “We hebben zelfs mensen die geregeld speciaal voor de kast groenten
in pot of verse groente en fruit kopen of toiletartikelen. Dit is
niet wat we voor ogen hadden; immers het gaat ons om het
tegen gaan van voedselverspilling. Maar sommige mensen
zien het als een manier om andere mensen te helpen. Dit vinden wij hartverwarmend.” Jan voegt daaraan toe: “Iedereen
mag iets brengen, maar ook iets halen. We zien dan ook mensen die zelf moeilijk rond kunnen komen, voedsel en andere
dingen brengen wat ze over hebben of toch niet gebruiken. Ze
hebben dan een miskoop gedaan of zo en willen het niet weggooien. We zien ook dat mensen die zich meer kunnen veroorloven dingen uit de kast halen. Dit is niet erg; we doen dit om
verspilling van voedsel en dergelijke tegen te gaan. We zijn
geen voedselbank en dus controleren we niet wie er iets brengt
of neemt. Iedereen is welkom.”
De kast bij Jan en Astrid is een initiatief van Buurtproviand
Eindhoven. Dit initiatief is opgezet door Rian van Herk, ook
woonachtig in Drents Dorp. Rian: “Sinds de plaatsing van de
kast aan de Koenraadlaan hebben we hard gewerkt aan onze
bekendheid. Inmiddels staat er nu ook een zelfgebouwde kast
bij het monumentale Diepvrieshuisje (tegenover Driehoek 1D)
in Son en Breugel, en hebben verschillende Eindhovenaren
ons benaderd voor meer informatie. We verwachten dan ook
dat er nog meer kasten gaan komen.”
In Eindhoven hadden al een paar mensen een buurt(koel)kast
voor hun huis staan. De beheerders van deze kasten hebben
zich inmiddels ook bij Buurtproviand Eindhoven aangesloten.
Deze kasten staan op de volgende locaties: Armagnaclaan 23
(Achtse Barrier), Keverberg 78 (Hanevoet) en Kalmoesplein 70
(Kruidenbuurt).
Alle kastbeheerders hebben de ervaring dat er soms iemand
voor de deur staat met een grote boodschappentas vol spullen.
Astrid: “Dan hebben ze hun voorraadkasten in de keuken en
badkamer opgeruimd. Krijgen we ineens shampoo, een pak
wasmiddel, groente in blik of pakken rijst en pasta. Die mensen
zijn van hun spullen af en zijn blij dat ze er een ander blij mee
kunnen maken. Een win-win situatie dus. Ons motto is dan
ook: liever delen dan verspillen!”

Voor meer informatie kun je terecht bij Jan en Astrid aan de
Koenraadlaan 44 of bij Rian van Herk, Klaverhoek 17. Je kunt
ook bellen: 06-36128518 of mailen: buurtproviand@yahoo.com. Of volg ons op Facebook:
www.facebook.com/buurtproviandeindhoven
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Grote schoonmaak
Ed van Gennip, redactie
Het is alweer 3 jaar geleden dat ons rotondekunstwerk Halvemaanstraat/Zwaanstraat werd
onthuld.
De weersinvloeden beginnen zichtbaar sporen achter te laten. Het hele beeld oogt wat
grauwig. Hier en daar verschijnt een lichtgroene zweem op de lamp. De betonnen sokkel
heeft duidelijk een groene aanslag op de zijkanten. Kortom… tijd voor een opknapbeurt!
Ook de rotondetuin moet eens flink worden aangepakt: al het dode spul eruit, de grassen
en planten flink gesnoeid en in het beginnende onkruid moet hoognodig de schoffel.
Op zaterdagmorgen 19 maart om 9.00 uur staan we dan met een heel team klaar om de
klus te klaren. En wat schetst onze verbazing? Iemand blijkt de tuin al helemaal te hebben
gesnoeid: bijna alle planten zijn op 10 cm hoogte professioneel gekortwiekt! Een latere navraag bij de gemeente leert dat ingehuurde hoveniers actief aan de slag zijn gegaan: de
jaarlijkse maaibeurt! Gemeente hartelijk dank, dat scheelt veel werk voor het tuinteam van
Carina, Marjo en Naima. Zij hebben daardoor tijd om bij het nieuwe buurthuis in de Halvemaanstraat een plan te ontwerpen voor een tuintje voor en achter (wordt vervold). Helaas
valt het schoonmaken van het kunstwerk niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook had geen enkele fee of kabouter zich nuttig gemaakt, dus moest het kunstwerk-team zelf aan het werk!
Er is die zaterdagmorgen ruime keuze in schoonmaakmiddelen, schrobbers, borstels, afwasborstels, diverse soorten schuursponsjes en zelfs een paar tandenborstels. Voor elk wat wils. De échte mannen uit
het team nemen meteen positie in: Richard klimt bovenop de apenrots en blijft daar
ook de hele verdere ochtend zitten. Wij mogen hem het water en de sponsjes aangeven. Oké, oké, hij heeft wel meters gemaakt! Peter weet via een omweg een nóg
hoger punt te bereiken. Hij schrobt het kereltje bovenop de lamp goed schoon en
neemt daarbij meteen de fitting van de lamp mee in zijn poetsbeurt. Ondertussen
nemen Ali en Henk de huisjes en de letters “Drents Dorp” voor hun rekening. Ook
loopt Henk af en aan om te zorgen voor de noodzakelijke watervoorziening. De man
en de vrouw worden secuur maar grondig onder handen genomen door mijzelf. En
ook onmisbaar; op maaiveldniveau maakt Inge de kleinere lampjes naast de rotonde
weer prachtig schoon. Ook de glasplaat met de tekst krijgt een opfrisbeurt en glanst
daarna weer volop.
Halverwege de ochtend schalt Rita Corita’s lied over de rotonde: “Koffie, koffie,
lekker bakkie koffie…!” Even pauze en Annelies brengt voor ons werkers koffie en
thee met taart. Jeroen en Els van het ZAT team komen nét op dat moment langs
en schuiven gezellig aan. Dit is overigens het enige moment dat Richard van zijn
rots afdaalt.
Na een ochtend flink werken is de klus geklaard en bewonderen we vol trots ons
schone kunstwerk.

We sluiten samen met het tuinteam af met een lekkere lunch.
Het was - naast groot nut en bittere noodzaak - weer ouderwets gezellig!
Inmiddels heeft het team ook een coating op het beeld aangebracht. Op
die manier kan het de komende tijd de weersinvloeden nóg beter weerstaan. Ziet er weer goed uit, toch?
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Piepschuim en plastic zijn geen oud papier
Rian van Herk, Zwerfafvalteam Drents Dorp
Iedere twee weken wordt in Drents Dorp het oud papier opgehaald. In veruit de meeste gevallen wordt dit oud papier
goed aangeboden. Maar soms ook niet met als gevolg:
zwerfafval, ergernis van buren en eventueel kan er een gevaarlijke situatie ontstaan als papier rond gaat vliegen en op
een rijdende auto beland.
Er zijn verschillende redenen waarom oud papier dat aan de
weg wordt gezet toch eindigt als zwerfafval. De eerste reden
is simpel: de doos, bak of mand waarin het papier en karton
ligt is niet (goed) afgesloten waardoor papier kan wegwaaien. Sluit een doos dus af door hem dicht te vouwen, met
tape/plakband dicht te plakken of er een touwtje erom te
doen. Wordt oud papier aan de weg gezet in een bak, tas of
mand die keer op keer gebruikt wordt om oud papier in te
verzamelen, zet dan een andere zware doos met papier op
jouw papier. Een steen erop leggen volstaat ook. Wat ook
kan, is een lege doos van de straat pakken en daar het oud
papier indoen. Uiteraard moet deze doos ook goed afgesloten worden. Vergeet niet je lege bak, tas of mand direct mee naar binnen te nemen. Kan ook niemand hem meenemen en zal
een lege tas niet wegwaaien.
Wat veel mensen niet weten, is dat piepschuim en plastic (wat om tijdschriften of een pak reclamefolders zit) niet bij oud papier
gegooid mag worden. Ook mogen melk- en drankpakken en drinkbekers niet bij het oud papier. Aan de binnenkant van deze pakken zit een dun laagje plastic. Zou dit plastic er niet zitten, dan loopt de melk, drank of koffie zo door het karton heen. Melk- en
drankpakken mogen bij het plastic gegooid worden. Gooi je plastic, piepschuim etc. toch bij het oud papier, dan zal de vuilnisman
dit laten staan. Plastic, piepschuim, melk- en drankpakken bemoeilijken het verwerkingsproces in de fabriek. De fabriek zal dus
dit afval moeten scheiden of weigeren. Weigert de fabriek afval dan blijft Cure of de gemeente met het oud papier zitten. De vuilnismannen hebben daarom opdracht om oud papier of dozen waar plastic, piepschuim, melk- of drankpakken in zit, te laten
staan. Ook oud papier dat in plastic tassen wordt aangeboden, laten zij vaak staan.
Het gevolg is dat bijvoorbeeld grote tv-dozen met daarin piepschuim en plastic over de straat gaan zwerven of dat stapels oud
papier op de stoep blijven staan. Dit levert niet alleen vervuiling van het straatbeeld op, het kan ook voor ongemak zorgen, omdat
stukken papier, karton en piepschuim gaan rondvliegen. Soms zwerft dit afval meer dan een week over straat rond voordat een
buurman of buurvrouw het beu is en opruimt. Iedereen kan dit makkelijk voorkomen door alleen oud papier en karton aan de
weg te zetten. Piepschuim kan naar de milieustraat aan de Lodewijkstraat 7 gebracht worden of in de grijze kliko gegooid
worden. Plastic kan ook apart ingezameld worden en naar de plastic bakken bij supermarkten gebracht worden (ze staan naast
de glasbakken). Melk- en drankpakken en drinkbekers mogen bij het plastic (PMD) gegooid worden, evenals blikjes.
Laat de ophaaldienst toch onverhoopt jouw goed gescheiden oud papier staan (misschien hebben ze jouw doos niet zien staan),
haal het oud papier dan weer naar binnen en zet het twee weken later weer aan straat. Oud papier wat blijft staan, gaat uiteraard
ook rond zwerven. Het is jouw oud papier en daarmee jouw verantwoordelijk het weer binnen te halen als de vuilnisman het om
welke reden dan ook laat staan. Heb je geen ruimte om oud papier nog eens twee weken te bewaren, breng het dan naar de milieustraat of naar een van de papierbakken. Er staat een ondergrondse papiercontainer achter de AH aan het Trudoplein. Hier
staan ook bakken waar je plastic, melk- en drankkartonnen in kan gooien. Let op: piepschuim is restafval en mag ook niet in
de plastic bakken gegooid worden.
Namens het Zwerf Afval Team Drents Dorp alvast harstikke bedankt voor je medewerking. Immers: hoe minder zwerfafval op
straat, des te mooier ziet onze buurt eruit!
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Vogelpret met Fred
Fred de Blom, uw stadsvogeladviseur
Dit keer gaat de vogelcolumn over een zwart-witte steltloper. De scholekster
heeft langzaam aangepast aan het stadse leven, terwijl het eigenlijk een vogelsoort is die bij de kust leeft. In Nederland leefden de scholeksters vooral in
de Waddenzee en in Zeeland, maar de kokkelvisserij heeft daar voor voedselgebrek gezorgd. Het is maar goed dat scholesters meer dan alleen maar
kokkels eten, zoals wormen, mossels en andere weekdieren. Hierdoor heeft
hij zich in de jaren negentig van de vorige eeuw aan kunnen passen aan het
stedelijk milieu. Scholeksters die in de stad leven, eten vooral emelten
(muggenlarven) en regenwormen.
Er is een groot verschil tussen stedelijke scholeksters en hun soortgenoten
die aan de kust leven. Aan de kust leven ze in kolonies. Ze slapen samen,
Foto: Jelle de Jong
zoeken gezamenlijk voedsel en ze broeden dicht bij elkaar. Tijdens de najaarstrek vliegen ze samen naar Zuid-Europa, maar er zijn er ook die hier overwinteren. De stedelijke scholeksters leven niet in
kolonies, maar in individuele paartjes. Niet laag bij de grond zoals aan de kust, maar hoog op platte daken van kantoren, liefst
daken met grind of sedumdaken. Een sedumdak is een dak dat begroeid is met vetplantjes, waar vlinders en bijen ook van houden. Aan de kust hebben scholeksters één territorium waar ze leven, broeden en voedsel zoeken. In de stad hebben scholeksters
vaak een broedterritorium op een plat dak, maar ze zoeken hun voedsel vooral in grasvelden, beekoevers en wegbermen: het
voedselterritorium. Dat kan vrij dichtbij het nest zijn, maar het kan ook enkele kilometers bij het nest vandaan zijn.
Broeden
Scholeksters zijn trekvogels die in maart of april terugkeren in hun broedgebied. In mei of juni leggen ze 2-4 eieren in het nest,
dat voor scholeksters aan de kust slechts een kuiltje in de grond is met wat
kiezels en schelpen is. De eieren zijn zandgeel van kleur met zwart-bruine
vlekken en worden in 26-28 dagen door beide ouders uitgebroed. De jongen
worden enkele dagen door hun ouders gevoed, maar daarna leiden de ouders hun jongen naar voedsel. Jonge scholeksters die op een plat dak in de
stad uit hun ei kruipen, springen vaak van het dak af als zij zelfstandig naar
voedsel gaan zoeken. Maar als ze loopvlug zijn, zijn ze nog niet vliegvlug en
daardoor breken ze vaak één of beide poten. Nu kun je denken “oh wat zielig”, maar dat herstelt gelukkig vanzelf bij jonge scholeksters. Met 3 jaar zijn
scholeksters volwassen en ze kunnen wel 36 jaar worden. Dat komt mede
doordat scholeksters heetgebakerde vogels zijn die hun territorium fel verdedigen tegen indringers. In augustus – september begint de najaarstrek naar
Zuid-Europa, maar dat doen de Nederlandse scholeksters alleen als de winFoto: Hans Peeters
ter hier streng is.
Er zijn creatieve ontwikkelingen voor meer nestgelegenheid in het stedelijk milieu. Als een groot plat dak alleen uit dakleer bestaat en geen grind of sedumplantjes heeft, kan men een braadpan vullen met grind en gaatjes in de bodem boren, zodat het
regenwater eruit kan. Scholeksters gaan dan op de braadpan broeden. Dit doet men weleens op industrieterreinen. Ook kunnen
afgedankte verkeersborden met de holle kant naar boven, op een paaltje in een weiland worden bevestigd en met kiezels, grind
of schelpen worden gevuld. Een andere optie is om houten nestpaalbakken in wegbermen en grasplantsoenen te plaatsen. Op
een nestpaal van ongeveer 250cm hoog (zodat katten er niet bij kunnen) plaatst men een bak van 100 bij 100cm en 25-40 cm
diep, die wordt gevuld met kiezels, grind of schelpen. Zo worden kunstmatige broedplaatsen voor de scholekster gecreëerd.
In het broedseizoen in maart tot de najaarstrek in september, vliegen de schoketsers ook over Drents Dorp. Ze broeden op het dak van het ROC aan de Beukenlaan en zoeken hun voedsel in het gras in de wegberm, het Evoluonpark, het Jacob van Oppenheimpark, maar ook de Karpendonkse Plas, dat hier enkele kilometers vandaan is. Als ze overvliegen, kun je hun schelle roep horen: “te-piet! tepiet!”

Foto: Jelle de Jong
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Ruim 10 jaar Zwerfafvalteam: het heeft ons een hoop opgeleverd!
Peter Kleinheerenbrink en Rian van Herk, Zwerfafvalteam Drents Dorp
Het heeft het zwerfafvalteam niet alleen meer dan 2300 zakken vuil opgeleverd, maar vooral veel soulmates, want het fenomeen
dat particulieren geheel vrijwillig zwerfafval in hun vrije tijd ophalen is enorm hot. Het gaat om gelijkgestemden die net als wij beseffen dat er wel erg veel troep op straat en in de natuur ligt, die bovendien begrijpen dat zijzelf ook iets kunnen doen en dat dan
ook doen: Ze gaan aan de slag!
Werden wij 10 jaar terug nog vreemd aangekeken en vroegen mensen ons of we een taakstraf uitvoerde via Bureau Halt, blijken
we nu trendsetters te zijn geweest. Toen wij zo’n 9 jaar geleden voor het eerst alle Eindhovenaren, die ook troep ophaalden uitnodigden voor een bijeenkomst in Drents Dorp, konden we niet meer dan 3 kleine groepjes mensen en een enkeling vinden. Die
enkeling was Kees Lepoeter. Kees is de oprichter van het burgerinitiatief "Adopteer een Straat" dat als doel heeft een mooier,
schoner en groener Eindhoven te creëren door Eindhovenaren te inspireren, motiveren en faciliteren door afvalgrijpers, hesjes,
maar ook plantjes en bloembollen ter beschikking te stellen. De plantjes zijn bedoeld om boomspiegels (maar ook perkjes) die in
de openbare ruimte staan op te vrolijken. Je kunt deze boomspiegels en perkjes herkennen aan de Adopteer een Straat bordjes
(zo weten de gemeentewerkers dat ze daar de plantjes niet hoeven te schoffelen). In onze buurt vind je ze o.a. ter hoogte van de
Halvemaanstraat 56-60.
Eind 2019 had "Adopteer een Straat" 350 deelnemers. Nu zijn dit er 1500: allemaal soulmates! Hoe dit komt? Door de coronamaatregelen gingen veel mensen ineens wandelen, lagen er overal mondkapjes en beseften mensen dat er overal afval ligt en
niet een beetje, maar heel veel. Het opruimen van troep werkt zo aanstekelijk (en overigens ook verslavend) dat er iedere week 5
-6 nieuwe vrijwilligers zich aanmelden bij " Adopteer een Straat".
In de buurtgemeenten van Eindhoven, maar ook landelijk zien we deze trend van vrijwillige afvalruimers sterk opkomen. Overal
zie je de mensen in hun vrije tijd prikken. Inmiddels zijn er ook mensen die van afval verzamelen en analyseren, actievoeren en
gastlessen geven hun werk hebben gemaakt. Dit geldt onder meer voor Zwerfinator Dirk Groot die voor (lokale) overheden en
bedrijven afval prikt en het aantal opgehaalde blikjes, flesjes etc. telt en analyseert naar grondstof, merk etc. Op basis van deze
informatie kunnen zijn opdrachtgevers een plan van aanpak maken om het afval in specifieke gebieden aan te pakken. Andere
mensen die fulltime werken aan dit thema en hun geld ermee verdienen, zijn bijvoorbeeld Plastic Soup Surfer Merijn Tenga of de
Delftse student Boyan Slat die het systeem Ocean Cleanup heeft ontwikkeld waarbij je uit meren en zeeën plastic kunt halen.
Inmiddels werkt hij ook aan hekken die in rivieren worden geplaatst om te voorkomen dat het plastic in de zee beland.
Wij van Zwerf Afval Team Drents Dorp worden erg blij van het vele (vrijwilligers)werk die onze soulmates verrichten. Immers hoe
meer aandacht voor dit probleem en hoe meer mensen er concreet iets aan doen, des te mooier, schoner en groener onze (leef)
wereld wordt! Bovendien werkt het ook verbroederend om een andere afvalprikker te zien of te spreken. Samen gaan we ervoor!
Wil jij ook een bijdrage leveren, meld je dan aan bij ons team via sbdd@hetnet.nl. Je kunt kiezen om alleen op pad te gaan of bij
een groepje aan te sluiten. Voor meer informatie over genoemde initiatieven en personen zie:
Adopteer een Straat: https://www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat en https://www.facebook.com/adopteereenstraat
Zwerfinator Dirk Groot: https://zwerfinator.nl
Plastic Soup Surfer Merijn Tenga: www.plasticsoupsurfer.org
Boyan Slat, The Ocean Cleanup: https://theoceancleanup.com
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Ouderen van Drents Dorp
Henk Verkerk, Ouderen van Drents Dorp
Elke vrijdagmiddag komen de Ouderen van het Drents Dorp
samen op Elburglaan 53. Alleen op vrijdag zijn ca. 20 ouderen
uit de wijk te gast in District-U.

Helaas was onze coördinator, Hennie Kuppens, op 10 juni
afwezig vanwege een valpartij. Zij wordt hier luidkeels beterschap gewenst!

Om 12.00 starten we met (gratis) koffie en thee bij ons zelf
meegenomen lunchpakket. En even bijpraten. Vanaf 13.00
start de spellenmiddag. De lunchtafels worden verplaatst voor
minimaal 3 groepjes, te weten: jokeren, rikken en rummikubben. Soms wordt er gesjoeld, dan wordt het echt luidruchtig!
Vanaf 15.00 is er poolbiljarten.

In de zomer willen we buitenspel organiseren en ook een creatieve middag. Intekenlijst en data komen ook op prikbord van
de nieuwe maan.

Maaltijd en meer op woensdagmiddag
Tom Wittenberg, GGZE
De nieuwe maan straalt sinds de drukbezochte opening op 4 juni jongsleden. Wanneer het “nieuwe maan” is, is aan de hemel de
maan niet te zien. Echter, aan de voorgevel van de Halvemaanstraat is de nieuwe maan altijd te zien. En hoe!!
Iedere woensdagmiddag is WijkTeam Strijp van GGzE-DeBoei aanwezig om een maaltijd te bereiden voor de gasten.
Je wordt goed ontvangen en het is een echte ontmoetingsplek in al haar eenvoud.
Wat mensen zoal doet bewegen om er heen te gaan? Ik hoorde de meest uiteenlopende redenen, zoals: “Hoef ik niet te koken”,
“Voor de gezelligheid”, “Ik eet bijna altijd alleen”, “De krant lezen”, “De soep”, “Priscilla en Maud”, “Prijs-kwaliteit”, “Het is telkens
een verrassing wat er wordt gekookt”, “Ik kan er met mijn vragen terecht”, “Om te lachen”, “Een boek lezen”
Wist je trouwens dat vroeger op Halvemaanstraat 108, de Etos zat? 'Eendracht Toewijding Overleg Samenwerking' stond bij
hen, evenals bij ons hoog in het vaandel.
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Afscheid van een wethouder
Marion Wesseling, vrijwilliger Drents Dorp
“Ons moeder zee nog, doe dà nou nie, maar hij dee het toch…”
“Ons moeder” zoals hij haar altijd op z'n Eindhovens noemt. “Ons moeder”
die de overheerlijke hapjes heeft gemaakt bij zijn afscheid in Gemeenschapscentrum Lievendaal. “Ons moeder” waarvan hij een glinstering in zijn ogen
krijgt als hij vertelt wat die heerlijke Turkse delicatessen zijn. Maar wie is hij
dan? Hij is Yasin Torunoglu.
Het begon allemaal toen Yasin nog studeerde en zijn buslijn ineens van 4
keer per uur, naar 2 keer per uur ging rijden en de buskaartjes fors duurder
werden. Yasin ging een klacht indienen. Aangekomen bij de klachtenafdeling
van Hermes zei de klachtenmeneer: "Hedde gij un klacht menneke, dan
moette gij de politiek in goan." Zo is het gekomen dat onze geliefde wethouder de politiek in ging en daar zijn wij de klachtenmeneer eeuwig dankbaar
voor!
Yasin werd op 26 maart 2013 wethouder in Eindhoven, met in zijn portefeuille
wijkvernieuwing, burgerparticipatie en stadsdeelgericht werken, ruimtelijke
ordening, stedelijke ontwikkeling (onder andere projecten Meerhoven, Strijp
S, Stationsgebied) en vergunningverlening. De afgelopen 9 jaar heeft hij zich
met veel plezier voor Eindhoven ingezet.
“En Strijp zee nog, doe dà nou niet, maar hij dee het toch…”
Op donderdag 19 mei nam Yasin als wethouder afscheid van de buurtbewoners, vrijwilligers en professionals in de stadsdelen
Strijp en Centrum. Toon Olijve heeft namens de bewoners en vrijwilligers van Drents Dorp een mooi dankwoord gezegd. Het was
een warme en fijne afscheidsborrel, precies zoals Yasin zelf voor ogen had. Samen met mensen die zich op verschillende manieren inzetten voor onze stad en samenleving.
Heel veel succes met je volgende avonturen, Yasin!
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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 Nieuwe Maan:

Kerstin Jadoenath
 (06) 55 23 67 82

Stichting Buurtbelangen
Drents Dorp (SBDD):

Frans Booij Lieuwes, voorzitter

 0900 88 44

 denieuwemaan@drentsdorp.nl
 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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