Jubileum Drents Dorp

1928 - 2018

Voorwoord
Drents Dorp bestaat 90 jaar, een bijzonder jubileum. Een goede reden voor de redactie van
het Nieuwsblad Drents Dorp om dit speciale jubileumboek voor u te maken. Vol geschiedenis,
maar ook leuke interviews met buurtbewoners, een mooi ingezonden gedicht en zelfs
toekomstvoorspellingen door kinderen uit onze buurt.
Zelf woon ik al bijna 14 jaar met heel veel plezier in
Drents Dorp. Bij iedere editie van het Nieuwsblad word ik
weer ontzettend blij als ik zie wat er allemaal in deze wijk
gebeurt. Mijn vrienden, familie, collega’s en kennissen zijn
allemaal jaloers als ik vertel hoe fijn wonen het hier is.
De heerlijke en gezellige buurtetentjes met Voer in het
Hoofdkwartier, samen tuinieren in OesMoes, de ontelbare
activiteiten van de Stichting Buurtbelangen Drents Dorp
(SBDD) en niet te vergeten alle enthousiaste vrijwilligers
die dit mogelijk maken! Steeds weer ontstaan er
inspirerende en creatieve initiatieven, teveel om hier
allemaal op te noemen.
Met zoveel lieve, leuke en bijzondere buren om ons heen,
genieten we hier volop van het leven. Waar niet alleen
lief, maar ook leed wordt gedeeld en we met veel zorg en
liefde voor elkaar klaarstaan.
Ik ben dankbaar en trots dat ik mezelf, ondanks mijn
leeftijd, een “Meisje van Drents Dorp” mag noemen.

Joukje Steiger
Redacteur Nieuwsblad Drents Dorp

Inhoudsopgave
Een wandeling door de geschiedenis van Drents Dorp

1

Gedicht

11

Een prinsesje van 90 uren oud

12

Een koning van 90 dagen oud

13

Een prinsje van 90 weken oud

14

Een koningin van meer dan 90 jaar oud

15

Waar komen de straatnamen in Drents Dorp vandaan?

17

De SBDD: Onmisbaar in Drents Dorp

21

Ons huis aan de Eikenboulevard

26

De lamp laten branden

29

90 jaar vogels in Drents Dorp

31

Over 90 jaar…

35

Colofon

36

Een wandeling door de geschiedenis van Drents Dorp
Rob de Kruif
De eerste keer dat ik in
me niet dat ik hier 4 jaar
Drents Dorp kwam, was op
eerder foto’s van de implosie
8 mei 2010, bij het opblazen
had gemaakt. Dat gebeurde
van gebouw RAF op Strijp-R.
enkele maanden geleden,
Ik heb destijds vanaf de
toen ik begon met het
Koenraadlaan en de
verzamelen van informatie
Halvemaanstraat foto’s
over de geschiedenis van
gemaakt. Over een kale
Drents Dorp en Strijp-R,
vlakte zag ik huizen staan,
voor het 90-jarig jubileum
alsof een wijk maar half af
van de buurt.
was gebouwd. Ik wist niet
Drents Dorp vanuit de lucht,
dat het vreemde blok huizen 1944 RAF (Royal Air France)
de Groenlo- en Ruurlostraat
waren: Dat wat van Drents
kom ik weer in de buurt
Dorp-Noord nog was
voor een open dag in een
overgebleven na de sloop
nieuwbouwwoning aan de
van 186 woningen in 2007.
Lochemstraat, wat
Ik wist niet eens dat ik in
uiteindelijk resulteert in de
‘Drents Dorp’ was. Ik had er
koop van een huis. De eerste
zelfs nog nooit van gehoord.
huizen van Strijp-R zijn dan
Implosie van gebouw RAF
Pas jaren later, begin 2014,
al gebouwd. Ik herinnerde

Eindhoven is verdeeld in stadsdelen, wijken en buurten. Het stadsdeel Strijp
bestaat uit drie wijken, Halve Maan (met onder andere de buurt Drents Dorp en
Zwaanstraat), Oud Strijp (met onder andere Philips Dorp, Strijp-S en Schoot) en
Meerhoven. De wijken zijn onderverdeeld in ‘buurten’, zoals Drents Dorp.
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Gaandeweg het verzamelen
ontdekte ik dat er heel erg
veel te vertellen is over het
verleden van Drents Dorp.
Op deze paar bladzijden is
dan ook maar een klein deel
van de geschiedenis van
Drents Dorp beschreven,
vandaar dat ik het een
‘wandeling’ door de
geschiedenis noem.
Altijd op zoek naar goedkope
arbeidskrachten, haalt Philips
in de 20-er en 30-er jaren
ongeschoolde arbeiders uit
het noorden van Nederland
naar Eindhoven om in haar
Eindhovense fabrieken te
laten werken. Om de
arbeiders te huisvesten
bouwt Philips onder andere
Drents Dorp.
In 1928, inmiddels 90 jaar
geleden, vindt de afronding
plaats van de bouw van
Drents Dorp wat Philips tot
die tijd in eigen beheer heeft
gedaan. Het resultaat is wat
we nu Drents Dorp Oost

noemen, met uitzondering
van enkele huizen aan de
Halvemaanstraat en
Meidoornstraat. De
bouwactiviteiten worden in
1929 overgenomen door de
door Philips opgerichte
woningbouwvereniging
‘Thuis Best’.i

Begin jaren 20 bevindt zich
de Kreugelstraat aan het
einde van de Schootsestraat
waar deze overgaat in de
Zwaanstraat. Aan de
zuidkant van het kruispunt
van Kreugelstraat en
Schootsestraat ligt het
gehucht Schoot, wat uit een
aantal boerderijen bestaat.
Eind 1924, begin 1925
bouwt Philips 10 woningen
aan de Kreugelstraat en
14 woningen aan de
toenmalige Zwaanstraativ.
De Kreugelstraat komt uit op
Links en rechts achter de
de toenmalige Bezemstraat,
eerste woningen van
nu Koenraadlaan. Aan het
Drents Dorp aan de Kreugel- einde van de Kreugelstraat
straat in 1929-1930, gezien zie je in oostelijke richting de
vanaf de Schootsestraat
Beukenlaan liggen.

Drents Dorp bestaat uit 4 delen: Noord, Zuid, Oost en
Strijp-R. Volgens de ‘Eindhovense Buurtmonitor’ telt
Drents Dorp per 1 januari 2018 2411 inwoners in
1144 woningen (waarvan 140 gebouwd vanaf 2013).
De monitor schaart Strijp-R nog onder Zwaanstraat.
Zwaanstraat heeft 537 inwoners in 238 huizen
waarvan 218 zijn gebouwd vanaf 2013ii.
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met uitzondering van enkele
huizen op de kop van de
Halvemaan-/Zwaanstraat en
enkele huizen aan de
Meidoornstraat worden
gebouwd in de periode van
1925-1928. De meeste
huizen aan de Koenraadlaan
De eerste woningen van
zelf tot aan de HalvemaanDrents Dorp aan de
straat, worden in 1927
Zwaanstraat, tegenwoordig gebouwd.

Schootsestraat. Linksachter
de Kreugelstraat
Het religieuze middelpunt
De Beukenlaan is tot 1934
een brede laan vanaf de
Zwaanstraat die eindigt ter
hoogte van de Canadastraat.
Je ziet ook de houten
Christelijke Gereformeerde
Kerk (1933) aan de
Plaggenstraat 57. Deze
brandt enkele jaren later af.
Op deze plek wordt in 1937
een stenen kerk gebouwd.
Sinds 1971 is hier de
Gereformeerde Gemeente
te vindeni.
De huizen aan de oostzijde
van de Koenraadlaan,

van Drents Dorp is lange tijd
de Koenraadlaan. Op de
hoek van de Koenraadlaan
en de Kreugelstraat staat de
Rooms-Katholieke
Koenraadkerk (1937, sloop
1989i, nu kantorencomplex).

De Rooms-Katholieke
Koenraadkerk rond 1950

Daarnaast bevindt zich
het Kapucijnenklooster
(1937, sloop 1991vi, nu een
appartementencomplex) met
een kloosterkapel en grote
kloostertuin. Een stukje muur
van de kloostertuin is nog
steeds zichtbaar tussen
Koenraadlaan 57 en het
appartementencomplex.
Tegenover de kerk op
nummer 102A staat het
klooster der Zusters
Franciscanessen van Maria
ter Engelen (1953)i. Het
klooster was hier
oorspronkelijk niet gepland
gegeven het huisnummer,
de nummers 102 en 104
(kruidenierswinkel) waren
namelijk al vergeven.
De Franciscanessen bewonen
het klooster tot 2005ii.
Tegenwoordig bevinden zich
appartementen in het
gebouw.
Op de hoek met de 2e
Terborgstraat staat de
houten noodkerk (1929) van
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de Gereformeerde
Gemeente, Gereformeerde
Kerk West. Deze wordt begin
jaren 50 gesloopt en
vervangen door de
Westerkerk (tegenwoordig
Maranathakerk) aan de
Venstraat. Deze kerk is een
gemeentelijk monument en
biedt sinds 1995 onderdak
aan de Pinkstergemeentei.

De voorloper van deze
Vrijetijdsaccomodatie (VTA)
bevindt zich overigens tot
1977 op Elburglaan 51.
Oes Hoes geeft onder andere
huisvesting aan El Circulo
Espanol, de vereniging van
Spaanstaligen. Na een
noodlijdend bestaan van een
aantal jaren en een te lage
bezettingsgraad wordt

Gereformeerde Kerk West op de hoek van de
2e Terborglaan en de Koenraadlaan
Op de plaats van de houten
kerk staat sinds 1981 het
wijkgebouw Oes Hoes.

Oes Hoes op 1 januari 2013
geslotenii, iii. Het wordt
tegenwoordig anti-kraak

bewoond en is 1 september
2018 eigendom geworden
van woningcorporatie
Woonbedrijf. Deze zal het
pand gaan slopen om plaats
te maken voor twintig tot
dertig appartementeniv.
Op het terrein aan de
oostzijde van de
Koenraadlaan tussen de
Halvemaanstraat en de
Elburglaan begint Philips in
1942 met de bouw van
Philips Strijp-III, later bekend
als Strijp-R. Boerderijen,
stukken bos, een sportveld
en volkstuintjes voor de
bewoners van het Drents
Dorp moeten plaats maken
voor fabriekenxiii.

Op de hoek van de Koenraadlaan en de Halvemaanstraat bevindt zich in de
jaren 50 een speeltuin.
Direct hierachter verrijzen
de eerste Philipsgebouwen:
RA, RB, RC, RD en RE. RG
(1945xiii).
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In de jaren erna wordt het
‘Keramische werkplaats’
klein deel staan. Hierin zijn
complex uitgebreid en moet
(RKII-III, 1948 en 1952) is
woningen gemaakt.
de speeltuin wijken.
momenteel de werkplaats en
Decennia lang
Dat geldt ook voor
worden hier de
het ‘Pompgebouw‘
beeldbuizen voor
(RAG, 1954 en
de Philips
1957). En dan is er
televisies gemaakt.
natuurlijk nog het
xiii
In 2005 verlaat
laad- en losperron
Philips het terrein.
achter Piet Hein
De goedkope
Eek, de loopbrug
arbeidskrachten
(1954) die deel
worden niet meer
uitmaakte van de
naar de fabriek
verbinding van de
gehaald; de
beeldbuizenfabriek
beeldbuizen(gebouw RAD,
fabricage gaat
1953-54) met de
naar de
glasfabriek (gebouw
De speeltuin op de hoek Halvemaanstraat RU, 1954). En bij de
arbeidskrachten in
Azië. Het gehele
en Koenraadlaan, begin jaren 50
Pixelhof en de
complex wordt
Beeldbuisring een
verkocht aan Amvest. Het
showroom van Piet Hein Eek.
deel van de constructie van
vrijgekomen industriegebied
In het complex zitten verder
het bovengronds
krijgt een woonfunctie.
een restaurant, expositieleidingstelsel (leidingstraat)
ruimte, evenementenruimte
waarlangs onder meer
In 2009 wordt gestart met
en tal van studio’s voor
perslucht, vacuüm en
de sloop van de
designers.
chemicaliën werden
fabrieksgebouwen. Niet alle
getransporteerd tussen
gebouwen moeten er aan
Van het ‘Portiersgebouw’
RKI, RAG en RO (1949)Xiii.
geloven: Een drietal wordt
en de voormalige garage
‘herbestemd’. De voormalige
(RF, 1946-48) blijft een
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Spectaculair is de sloop van
RAF. Op 8 mei 2010 om
14.00 uur werd het gebouw
opgeblazen door sloopbedrijf
Van Liempd, iets wat veel
publiek trekt. Eind 2018 zal
het laatste bedrijfsgebouw
worden gesloopt; dat van
Anteryon.
Januari 2012 wordt gestart
met de bouw van de eerste
fase van Strijp-R. De eerste
woningen worden midden
2013 opgeleverd.
Begin 1943 wordt er vanuit
Strijp-S (Philips Strijp-I) op
Strijp-R een spoorlijnxiii
aangelegd die doorloopt naar
het ETOS terrein, wat aan
het eind van de Koenraadlaan aan de westzijde ligt
(Koenraadlaan 2A). Philips
heeft dit terrein een jaar
eerder aangelegd voor de
opslag van kolen voor
ETOSxiii. De ETOS had
destijds niet alleen
drogisterijen maar ook
kruidenierswinkels, slagerijen
en een broodfabriek.

Later komen hier nog
benzinepompen bijxvi. Op het
ETOS terrein wordt benzine
en olie in ondergrondse tanks
opgeslagen. Deze
veroorzaken ernstige
bodemverontreinigingen.

Kolen ophalen bij het
depot van de ETOS op de
hoek Koenraadlaan en
Elburglaan
Na het vertrek van de
ETOS wordt het terrein
gebruikt door IPP Logipal
voor haar op- en overslag
van pallets en gasflessen
voor heftrucksi. In de
volksmond wordt dit gebied
nog steeds het ‘palletterrein’
genoemd. Nadat er decennia
over is gesproken wordt het

terrein nu gesaneerd en
ontdaan van de
bodemverontreinigingen.
Oorspronkelijk was het plan
om de sportvelden van ‘t
Schoot hier naartoe te
verhuizen en het sportpark zo
beschikbaar te maken voor
woningbouw, maar dat blijkt
te duurxvi. Volgens het
bestemmingsplan zullen er
in de toekomst woningen
worden gebouwdii.
Achter het palletterrein,
tussen de Lochemstraat en
de Elburglaan, ligt de
speeltuin en de rolschaatsbaan van Buurtvereniging
Eindhoven West (BEW). De
buurtvereniging heeft haar
buurthuis (ca. 1955) in een
Philipspand aan de Elburglaan 51. Hier repeteert ook
muziekvereniging MEWxix.
Op het terrein van de
speeltuin vinden we nu de
BMX Playground, een
picknickterrein, voetbalveldje
en een verlaten moestuin.
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Het pand van de buurtvereniging wordt op 1 maart
1977 door Philips verkocht
aan de ‘Vergadering van
Gelovigen’. De gemeente is
tot die tijd gevestigd aan de
Iepenlaan 47 (‘Kerkje van
Prijt’). In 1982 wordt de
zijvleugel ernstig beschadigd
door brandstichtingxx en op
30 april 2011 wordt de kerk,
midden in een grootscheepse
verbouwing, volledig door
brand verwoest.
De kerk wordt herbouwd en
op 29 september 2012
heropendxix.
Aan de westkant van de
Apeldoornstraat gonst het
van sportactiviteiten.
Hier zijn tal van sportverenigingen actief, zoals
korfbalvereniging DETO,
handbalvereniging HEW en
rolhockeyvereniging REW.
Decennia lang is sportpark
‘t Schoot de thuisbasis van
de roemruchte voetbalvereniging LEW (Ligato
Eindhoven West).

In 2013 valt het doek voor
LEWii. Tegenwoordig bevindt
zich hier onder andere een
kinderspeelplaats en Urban
Sportpark.

Groenlostraat, Ruurlostraat
en Halvemaanstraat tussen
Zutphenstraat en Koenraadlaan blijft staan. De sloop
gaat niet zonder slag of

Korfbalvereniging DETO in actie, met op de achtergrond
de hoek Lochemstraat en Apeldoornstraat
De meeste woningen ten
noorden van de Halvemaanstraat zijn gebouwd in
1929-1930. De woningen aan
de Halvemaanstraat tussen
de Zutphenstraat en de
Tilburgseweg worden in 1950
gebouwd. Het overgrote deel
van Noord wordt in 2007
gesloopt, om plaats te maken
voor nieuwbouw. Alleen de

stoot. Op 23 november 2006
buigt de rechtbank in Den
Bosch zich over de zaak die
buurtbewoners tegen de
sloop hebben aangespanneni.
De rechtbank wijst de
bezwaren uiteindelijk afii.
De sloop levert jarenlang een
surrealistisch beeld op: Een
kale vlakte met twee straten
die eigenlijk nergens heen
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gingen. Dit beeld verandert
pas in 2013, na de
economische crisis, met de
bouw van 140 woningen.

Het schoolgebouw wordt in
1993 gesloopt. In 2014
verhuist de school naar het
nieuwe SPIL aan de
Apeldoornstraat.

Op de hoek van de
Halvemaanstraat en de
Zuthpenstraat bevindt
zich een ETOS winkel (nu
Ma-De). Drents Dorp kent
meerdere winkels zoals
kruidenierszaak
Krottje (Ruurlostraat 7) en
groenteboer Siepel
(Gelderlandplein
19)xxv.

Aan de Apeldoornstraat
bouwt Philips in 1937
de 2e Philips lagere
school en een
kleuterschool. Drents
Dorp kent dan al twee
basisscholen: De
Rooms-Katholieke Sint
Fransiscus
Het winkelhart is
Jongensschool voor
toch wel de
Lager Onderwijs aan
Plaggenstraat.
i
de Kootwijkstraat 33 Hier zit op enig
de Rooms-Katholieke
moment onder
Sloop in Drents Dorp Noord in 2007
meisjesschool OLV
andere kruidenier
(Michiel Geurds)
Onbevlekte Ontvangenis zat
Verkuilen en café ‘De
aan de Frederiklaan - en de
In het schoolgebouw aan de
Plaggenhut (nr. 36),
Christelijke Nationale school
Kootwijkstraat zit momenteel
schoenreparatie van der
voor Lager Onderwijs aan
buurtwinkel Circulo en het
Elst (nr. 50), kapperszaak
xxv
de Koenraadlaan 102
pand wordt anti-kraak
Geven (nr. 40), slagerij
(de huidige Rungraaf),
bewoond. Het gebouw is
Daamen (nr. 44), kruidenier
beiden gebouwd in 1929.
per 1 september 2018
en manufacturen Kanters
verkocht aan Woonbedrijf
(nr. 46), groenteboer
ii
In 1992 is de Philipsschool
die er 12 appartementen
Sijpkes (nr. 52) en kruidenier
inmiddels een nuts school en
gaat realiseren. Op het
De Gruiter (nr. 54, thans de
fuseert en verhuist naar de
huidige schoolplein komen
Infowinkel)xxv. Op de hoek
school aan de Kootwijkstraat.
4 rijtjeswoningenxii.
met de Halvemaanstraat zit
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café Neutraal, Halvemaanstraat 81, nu café Ons Dorp).

Het café op de hoek van
de Plaggenstraat en de
Halvemaanstraat in 1933
Het overgrote deel van de
huizen ten zuiden van de
Halvemaanstraat en aan de
westkant van de Koenraadlaan wordt gebouwd in 1929.
Zo ook de Venstraat. Deze
weg loopt vanaf Drents
Dorp, tussen de weilanden
door, naar de Heuvelseweg,
nu de Strijpsestraat. Op
de hoek van de Heuvelstraat,
Strijpsestraat en Venstraat
staat het gemeentehuis van
Strijpi. Halverwege de
Venstraat ligt het gehucht ‘t
Ven. Precies hier bouwt
Philips tussen 1963 en 1966
ter gelegenheid van haar

75-jarig bestaan het
Evoluonii. Om de bouw
mogelijk te maken worden
in 1963 alle huizen van het
gehucht ‘t Ven geslooptiii,
evenals een aantal huizen
aan de Venstraat (36 – 56
en 113 - 119xxv).
Op 24 september 1966iv
wordt het Evoluon feestelijk
geopend.

Ter hoogte van de laatste
huizen aan de Venstraat in
Drents Dorp wordt deze weg
via de Biezenweg verbonden
met de Koenraadlaan en de
Kreugelstraat.
Hiermee zijn we terug op
het punt waar we deze
bijzondere wandeling door
Drents Dorp zijn begonnen.

Bouw van Drents Dorp Zuid
gezien vanaf de school aan de Kootwijkstraat
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Gedicht
Drents Dorp is een fijne wijk
het is er heel veel lente
de eerste bewoners, echt niet rijk
zij kwamen helemaal uit Drenthe

De kerk en winkels in de wijk
een voetbalveld en scholen
waar is gebleven toch die tijd
we stookten nog met kolen

Het waren zeker geen forensen
zij met hun dochters en hun zonen
het waren echte Drentse mensen
die kwamen hier voor altijd wonen

Verplaatsen we ons in deze tijd
dan leven er nu andere mensen
niet, dat ons dat altijd zo spijt
doch, zij hebben nieuwe wensen

Zij kwamen dus; Onno, Griet en Jan
en bij Philips was het feest
want voor werk was een plan
met de dochters nog het meest!

Drents Dorp is nu één van die oorden
daar kan niemand meer omheen
daar hoor je hele vreemde woorden
heel anders dan voorheen

Het werd een heel mooi samenzijn
zo zie je dat wel vaker
belangen groot en geschillen klein
tussen de vrager en de maker

We leven nu en ook in toen
dat is nog altijd zo gebleven
we moeten echter heel veel doen
om Geluk en Vrede na te streven

Dus onze wijk begon te groeien
er werd gebouwd en veel verhuurd
activiteiten gingen bloeien
en het werd een hele leuke buurt

Nu staan we heden dus te kijk
en denken aan de bron
het begin, vanwaar deze wijk
90 jaar terug begon

Het is hierna heel snel gegaan
veel is ons overkomen
we mogen erbij stil gaan staan
en soms eens over dromen

Wat hebben we ervan gemaakt
en gaan we er nog meer van maken
we hopen dat geen mens verzaakt
het zijn wel ONZE TAKEN!

Toon Olijve
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Een prinsesje van 90 uren oud
Ed van Gennip
Pasgeleden ben ik ergens in
Drents Dorp geboren. Mijn
ouders zijn natuurlijk heel blij
met mij, dat snap ik. Ilse,
mijn moeder, zegt steeds dat
ik de mooiste op de hele
wereld ben. Als hummeltje
ken ik natuurlijk nog niet alle
woorden, maar ik voel wel
goed wat ze betekenen.
Aan de andere kant moet ik
wel erg veel
kabaal maken
voordat mijn
ouders snappen
wat ik bedoel.
Vandaag nog had
ik in mijn broek
gedaan en lieten
ze me gewoon in
mijn eigen derrie
liggen. Nou, toen
heb ik maar even
flink geschreeuwd,
dat hielp wel. Mijn vader,
Jasper, heeft me toen even
snel een schone luier

aangedaan, dat kan hij als
de beste.
Mijn ouders hebben elkaar in
Nijmegen leren kennen en
zijn zo’n 2,5 jaar geleden in
Eindhoven komen wonen.
Ze waren meteen verliefd op
deze wijk en dit huis. Ik
hoorde ze zeggen: zolang wij
het hier naar de zin hebben
blijven we hier wonen.

Dus dat ziet er goed uit voor
mij, ik hou namelijk niet zo
van veranderingen.

Zoals ik al zei, ik heb echt
een lekker leventje, slaapje
doen, eten, beetje spelen
met papa en mama,
lekker schommelen in de
wandelwagen als we door
het park wandelen. Ik heb
een lichte voorkeur voor het
de Jongh park boven het van
Lennep park, daar is meer
schaduw en dan schijnt de
zon minder in mijn oogjes.
Ik heb ook erg
veel zin om
straks naar de
dagopvang te
gaan, fijn spelen
met buurtgenootjes en wie
weet ook nog
vrienden maken.
De grote school,
dat duurt nog
zo lang, dat zien
we dan wel weer.
Groetjes, Noor.

12

Een koning van 90 dagen oud
Rob de Kruif
De bel bij de voordeur blijkt
kapot. Een door zonlicht
verkleurd briefje bevestigt dit
en vraagt om te kloppen. Als
de deur opengaat denk ik
onze 90 dagen oude
buurtbewoner al te horen.
“Is dat Mees?”, vraag ik aan
de ongeschoren vermoeid
uitziende man die de deur
open doet. Het blijkt zijn
vader te zijn, Rob de Kruif.
“Mees heeft even geen zin
om naar beneden te komen,
dus je zult naar zijn kamer
moeten gaan als je hem wil
spreken”, bromt hij.
Vervolgens loodst hij mij via
de hal, die vol staat vanwege
een kinderwagen, via de trap
naar de kamer van Mees op
de eerste verdieping.
“Ik ben helemaal nog geen
90 dagen”, roept Mees vanaf
zijn commode. “Ik ben van
26 juni, dus reken maar na.”
Mees krijgt net van zijn

moeder een schone luier om.
Dat gaat niet zonder slag of
stoot. Hij moppert dat de
luier wéér te strak zit en ma
moet opschieten. Als zijn
moeder weg is, heeft hij
even de tijd om mij te woord
te staan. Ik moet wel
opschieten, want hij heeft
honger. Mees is
geboren in het
Catherina
ziekenhuis. Zijn
ouders hadden
het graag anders
gezien, maar een
thuisbevalling
zat er uiteindelijk
niet in.
Mees maakte het allemaal
niet uit: “Eruit is eruit.”
Wat vindt Mees van Drents
Dorp? “Warm, bizar warm. Ik
moet dus heel veel drinken.”
De dag doorkomen blijkt
niet eenvoudig te zijn bij dit
weer. “Het liefst slaap ik,

maar als ik wakker ben, eet
ik graag. Soms moet ik hier
wel heel lang en hard roepen
voordat ik iets te eten krijg.”
Wat voor werk doet je
vader? “Hij verschoont luiers
en doet de was. Ma geeft
eten en doet ook de was.
Blijkbaar is er veel was.”

Tot slot, van welke muziek
houd je? “Nou, hier word je
doodgegooid met ‘Ik zag
twee beren broodjes
smeren'. En als ik er iets van
zeg, is het 'In de
maneschijn'. Geef mij maar
stilte.” Daarmee blijkt het
interview afgelopen. Mees is
in slaap gevallen…
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Een prinsje van 90 weken oud
Ed van Gennip
Het is laat in de middag als
ik bij Angela en Dennis
binnenkom. Hun zoontje
Darryl heeft net een
kleine botsing gehad
en zit daarvan bij te
komen op de schoot
van zijn moeder. Niet
veel later laat Darryl
zijn ware aard zien:
niks rustig op schoot,
hij kruipt rond en rond,
van voor naar achter,
de keuken in en weer
terug. “En zo stil is hij
niet de hele tijd”,
vertelt Dennis trots.
En inderdaad: zoonlief
kan een flinke keel op
zetten. Met schrille
kreten probeert hij iets
duidelijk te maken.
Later in het gesprek
blijkt Darryl een heel eigen
taaltje te hebben. “We
verstaan er niets van, maar
dat komt nog wel”, zegt

Angela. Van zijn vader
Dennis heeft hij al wel een
paar woordjes geleerd,

werpt een strenge blik naar
haar man, die zijn best doet
om niet trots te kijken.

waarvan één niet echt de
bedoeling was. Darryl kan
namelijk al heel goed
‘domme’ zeggen. Angela

Lege PET flessen
Angela en Dennis
kunnen gelukkig hun
werk zo afstemmen dat
Darryl niet naar de
crèche hoeft, hoewel
ze daar al wel over
nadenken. “Het is goed
voor hem als hij met
andere kinderen leert
spelen”.
Dan komt de grote
verrassing voor mij. Het
favoriete spel van Darryl
is… lege PET flessen
omgooien. Ik probeer
daar een foto van te
maken, maar hij is
watervlug. Hij snelt naar
de flessen die ik net heb
neergezet en hij maait ze
zonder pardon tegen de
vlakte. Darryl kijkt er heel
tevreden bij.
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Een koningin van meer dan 90 jaar oud
Joris van Velzen
Onlangs werd ik getipt door
iemand, dat er op de
Venstraat een mevrouw
woont, die wel eens de
oudste bewoonster van
Drents Dorp zou kunnen zijn.
In het kader van het 90-jarig
bestaan van de wijk is het
leuk om dit eens te
onderzoeken. Degene die
tipte zegt dat ze mevrouw
van Dooren heet en dat we
samen mogen langskomen
voor een interview.
Als we een aantal weken
later voor haar deur staan,
doet een vriendelijk uitziende
mevrouw open. “Hallo, ja
komt u maar binnen.” We
krijgen een kopje koffie en
omdat ik zo benieuwd ben
stel ik maar meteen de
vraag, “hoe oud bent u
eigenlijk?”. “Ik word over
zes weken 96”, zegt ze.
Nou, zelf weet ik niemand in
Drents Dorp die ouder is

dan 96, ze kan dus heel goed
de oudste bewoonster zijn.

Mevrouw van Dooren is aan
het eten en als ik vraag wie
er gekookt heeft vertelt ze
trots: “ik woon nog helemaal
zelfstandig en maak zelf mijn
eten”. Nou dat is wel heel
erg knap. “Woont u hier
alleen?”, vraag ik. “Ja ik ben
60 jaar getrouwd geweest,

mijn man is overleden”, zegt
ze. “Nu woon ik hier alleen.”
Toen ik vroeg of ze kinderen
heeft, vertelde ze heel trots:
”mijn verjaardag hadden we
een restaurant afgehuurd en
kwamen mijn 4 kinderen
met alle kleinkinderen én
achterkleinkinderen. Totaal
42 mensen.”
Frits kende zijn mensen
Ik ben benieuwd hoe lang
mevrouw van Dooren al in
Drents Dorp woont en ze
begint te vertellen: “Ik ben
samen met mijn man thuis
ingetrouwd en we hebben
1 jaar met 10 broers en
zussen in huis gewoond bij
mijn ouders. Later zijn we
naar de Zeelsterstraat
verhuisd in een houten keet.
De woning was erg rot,
vooral de vloerplaten, maar
toch woonden we er 7 jaar.
Ik ging iedere dag naar het
woningbureau voor een
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nieuwe woning maar dat
lukte niet. Mijn man werkte
bij Philips in de machinefabriek en ik werkte zelf voor
Philite. Op een dag kwam
ik Frits Philips tegen en
vertelde hem over de slechte
woning. Frits kende zijn
mensen, hoeveel er ook voor
hem werkten. Hij was erg
begaan met zijn personeel
en ik stelde hem voor om
eens bij ons te komen kijken.
Toen hij dat deed zei hij dat
het niet menselijk was om
daar te wonen. Een korte tijd
later kreeg ik bericht om bij
3 woningen te gaan kijken
en we zijn toen, 66 jaar
geleden, direct hier
ingetrokken. Omdat ik op dat
moment hoogzwanger was,
heeft een kennis toen nog
geholpen schoon te maken.
Mijn zoon is hier 3 weken
later geboren.”
Als ik doorvraag over het
verleden van mevrouw van
Dooren, vertelt ze dat ze in
Helmond is geboren en dat

“Mensen
zitten
tegenwoordig
achter
gesloten deuren.
Vroeger
kwam men
gewoon
bij elkaar
binnen lopen,
dat is niet meer
en dat
vind ik jammer.”
ze toen ze 1,5 jaar oud
was, met haar familie naar
Eindhoven is verhuisd
vanwege de baan van haar
vader. Hoe kan het ook
anders: hij ging bij Philips
werken. Ze zijn toen naar de
Benedictuslaan verhuisd en
later naar de Eckartseweg.
Haar moeder had heimwee
naar Helmond en ze ging
daarom iedere week met de
kinderwagen per tram
richting Helmond. Vader,

broer en mevrouw van
Dooren zelf gingen te voet.
Ze moesten dan helemaal te
voet over de Nuenense
heide. Tegenwoordig bestaat
de Nuenense heide niet eens
meer, er staan nu huizen.

Venstraat vlak na WOII
“En wat vindt u nu van
deze wijk?”, vraag ik haar
tenslotte nog. “Mensen zitten
tegenwoordig achter
gesloten deuren. Vroeger
kwam men gewoon bij elkaar
binnen lopen, dat is niet
meer en dat vind ik jammer.”
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Waar komen de straatnamen in Drents Dorp vandaan?
Rob de Kruif
De eerste uitdaging bij het
uitzoeken van de herkomst
van de straatnamen, is het
vast te stellen wélke straten
er bij Drents Dorp horen.
Klinkt voor de hand liggend
maar, hoe zit het met de
Kreugelstraat, de
Schootsestraat en Strijp-R?
Eind 1924, begin 1925 start
Philips met de bouw van
Drents Dorp aan de
Kreugelstraat (10 woningen)
en de Schootsestraat
(14 woningen) tussen de
Beukenlaan en Kreugelstraat,
dat destijds bij de
Zwaanstraat hoordei. Drents
Dorp begon dus binnen de
ringweg. Tegenwoordig
maken deze straten deel uit
van de buurt ‘Schoot’.
Met Strijp-R is het andersom.
Het voormalig Philips
industrieterrein dateert uit
1942 en vormde samen

met Strijp-T de buurt
‘Zwaanstraat’. Sinds 2013
heeft Strijp-R een
woonfunctie en wordt
sindsdien ook wel het ‘vierde
kwadrant van Drents Dorp’
genoemdii.
Vroeger hadden niet alle
wegen namen. En als een
weg een naam kreeg, was
dit in de volksmond: Een
weg werd gewoon genoemd
naar de plek waar deze
naartoe leidde. Zo was de
Venstraat de weg naar het
gehucht ‘t Ven en de
Schootsestraat de weg naar
het gehucht ‘t Schoot.
Eerste officiële vaststelling
van straatnamen door de
gemeenteraad van Strijp vind
plaats in 1919. Dit is meteen
de laatste keer. In 1920
wordt de gemeente samen
met Gestel, Blaarthem,
Stratum, Tongelre en
Woensel geannexeerd door

Eindhoven. Naamgeving
van straten wordt een zaak
voor de Dienst Openbare
Werken van de gemeente
Eindhoven.iii
Eén van de eerste taken
van deze dienst is het
herbenoemen van dubbele
straatnamen. Zo heeft het
nieuwe Eindhoven maar liefst
zes Heistraten. Strijp kent de
Heistraat, de Vensche
Heistraat of 1e Heistraat en
de (2e) Heistraat. Dit wordt
herbenoemd naar de
Sliffertsche straat,
Plaggenstraat (verwijzing
naar hei) en Bezemstraat
(heideplant). Woensel heeft
een 1e en 2e Heistraat. Dit
worden de Hamsterstraat en
Otterstraat. Alleen Stratum
mag zijn Heistraat houden.
Maar meer straten krijgen
een andere naam.
De Hagedoornweg wordt
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Paaltjesweg en de Valkweg
wordt Biezenweg.iii
Paaltjesweg verwijst naar
een pad over een drassige
ondergrond, Biezenweg
verwijst naar een heideplant.
De Biezenweg verbindt de
Venstraat en Bezemstraativ.
De Biezenweg gaat in 1961
op in de Noord-Brabantlaan.
De Paaltjesweg verdwijnt
dan ook.iii Later zien we
weer een Biezenweg en
Paaltjesweg in Drents DorpZuid, in de buurt van de
oorspronkelijke straten.
Voor het benoemen van
straatnamen van nieuwe
buurten in Strijp is door de
Dienst Openbare Werken een
visie ontwikkeld. De
hoofdstraat van de buurt
wordt genoemd naar een
provincie, de andere straten
naar gemeenten uit die
provincies. Zo is er een
"Gelderse" buurt rond het
Gelderlandplein, een
“Brabantse” buurt rond de
Noord-Brabantlaan met de

Tilburgseweg, Bredalaan,
Bergen op Zoomstraat
enzovoorts.iii
De Tilburgseweg is in eerste
instantie een stukje weg
tussen de Halvemaanstraat
en de Pieter Stockmanslaan
(Lievendael)iv parallel aan de
Vense Dijk. Omdat er veel
arbeiders uit Drenthe in de
buurt komen wonen, wordt
deze al snel Drents Dorp
genoemd.
Het gebied van het huidige
Drents Dorp heeft in 1925
zeven straatnamen:
Bezemstraat, Biezenweg,
Halvemaanstraat,
Plaggenstraat, Venstraat,
Kreugelstraat en
Zwaanstraativ. De omgeving
bestaat uit weilanden en
grenst aan de Strijpse Heide.

De Kreugelstraat is al een
zeer oude straatnaam en
genoemd naar een ‘kreuge’,
kruiwagen.
De Halvemaanstraat is
genoemd naar herberg
‘De Halve Maan’. Deze stond
op de plek waar de
Halvemaanstraat aansloot op
de Lijmbeekstraat.v,vi Dat
moet in de buurt van het
huidige NS-station Strijp-S
zijn geweest.
De Zwaanstraat is genoemd
naar herberg ‘Het Zwaantje’
aan de Schootsestraatv.

De Bezemstraat wordt in
1962 de Koenraadlaanv.
De naam is afgeleid van de
Rooms-Katholieke Koenraad
(van Parzham) kerk, die van
1937 tot 1990 aan de
Koenraadlaan 59 staat.
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In 2018 heeft Drents Dorp
42 straten. Nieuwe straten in
Drents Dorp-Oost zijn
genoemd naar bomen. Dit is
een voortzetting van de
naamgeving van Philipsdorp:
Beukenlaan, Canadastraat
(genoemd naar de Canadese
populier, die lokaal werd
gebruikt voor het maken van
klompen), Meidoornstraat,
Meidoornplein, Eikenstraat,
Sparrenstraat, Wilgenstraat,
Vuurdoornstraat.iii
In Drents Dorp-Noord zijn de
nieuwe straten genoemd
naar gemeenten in
Gelderland: Apeldoornstraat,
Elburglaan, Groenlostraat,
Lochemstraat, Needestraat,
Ruurlostraat, Zutphenstraat.iii
Ook in Drents Dorp-Zuid zijn
de nieuwe straten genoemd
naar gemeenten in
Gelderland: Barneveldstraat,
Doesburgstraat,
Kootwijkstraat, 1e en 2e
Terborgstraat,
het Gelderlandplein,

Winterswijkstraat en
Zevenaarlaan.
Uitzonderingen zijn
Klaverhoek (lokaal
toponiemiii), Venstraat,
Noord-Brabantlaan,
Plaggenstraat, en
Tilburgseweg Oost.iii

Ook de eerder verdwenen
straatnamen Paaltjesweg
en Biezenweg zien we
hier terug.
Voor de nieuwe straatnamen
van Strijp-R schreef de
gemeente een prijsvraag
uit. De straten werden
vervolgens genoemd naar
beeldbuisonderdelen:
Anodehof, Beeldbuisring,
Conusstraat, Diodehof,
Fosforstraat, Getterhof,
Kathodelaan, Persglashof
en Pixelhof.

Nieuwbouw op Strijp-R
i

‘Een lichtende toekomst tegemoet? Aspecten en achtergronden van de
Migratie van veemarbeiders uit Drenthe naar het Eindhoven van
Philips 1920-1940,’ doctoraalscriptie Frank Kramer, 1988

ii

‘Strijp-R’, bestemmingsplan Strijp-R gemeente Eindhoven, 5-10-2010

iii

‘Straatnamen in de gemeente Eindhoven 1920-2018’,
J.Spoorenberg (zichtopeindhoven.nl)

iv

Plattegrond Eindhoven 1959, Gemeentewerken Eindhoven,
uitgave J.Koonings Jz. Eindhoven

v

‘Straatnamen in de geannexeerde dorpen, later gemeenten’,
J.Spoorenberg (zichtopeindhoven.nl)

vi

Jan Spoorenberg in 't Gruun Buukske 1983, 14
(eindhoven-encyclopedie.nl, J.Husken, 2015)
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Dit zijn alle straten van Drents Dorp.
Kent u ze allemaal?
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De SBDD: Onmisbaar in Drents Dorp
Robert Janssen
Stichting Buurtbelangen
Drents Dorp (SBDD) is de
buurtorganisatie van Drents
Dorp. De Stichting is zo’n
25 jaar geleden in het leven
geroepen door en voor de
bewoners van de buurt.
Het doel van de SBDD is de
buurt schoon, veilig, maar
zeker ook gezellig te houden.
Om dit doel te bereiken zijn
er in de loop der jaren
diverse werkgroepen in het
leven geroepen, ieder met
zijn/haar eigen specialisme.
Wij, de redactie van
Nieuwsblad Drents Dorp,
zijn een voorbeeld van zo’n
werkgroep. Ook is er een
speciale groep die zich inzet
voor de jeugd in onze buurt:
Jeugdcommissie Drents
Dorp. Zwerfafval krijgt hier
geen kans dankzij het
Z.A.T.-team Drents Dorp en
het buurtpreventieteam zorgt
voor een veilig gevoel op

bevindt zich aan de
Plaggenstraat 54. Iedereen
kan hier altijd binnenlopen
voor vragen of een
buurtpraatje op de volgende
dagen:

Z.A.T.-team Drents Dorp
straat. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden. Gelukkig zijn
er binnen de diverse werkgroepen veel vrijwilligers
actief om de doelstellingen
van de SBDD na te streven.

Dinsdagochtend
Van 10.00 - 12.00 uur
Woensdagavond
Van 19.00 - 20.00 uur
Donderdagochtend
Van 10.00 - 12.00 uur
De koffie staat altijd klaar!

SBDD-bestuur
Als overkoepelend orgaan
stuurt het SBDD-bestuur de
diverse werkgroepen aan.
Daarnaast dragen zij zorg
voor de complete organisatie
van de infowinkel, inclusief
de volledige administratie.
De infowinkel wordt door
Woonbedrijf aan de stichting
ter beschikking gesteld en

Infowinkel Drents Dorp
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De huidige voorzitter van het
SBDD-bestuur is Frans Booij
Lieuwes. Hij krijgt secretariële
en financiële ondersteuning
van Ingrid Broer Grassere en
Francien Vermeulen. Samen
verzetten zij heel veel goed
werk. Wij vinden dat dit hier
best eens gezegd mag
worden.

Frans Booij Lieuwes
Overigens niet alleen Drents
Dorp viert dit jaar een
jubileum, voor Frans Booij
Lieuwes is 2018 sowieso een

bijzonder jaar.
Al sinds 1968 zet hij
zich vrijwillig in voor
Drents Dorp. Dit jaar
dus exact 50 jaar!
Als voorzitter van de
SBDD is hij nauw
betrokken bij allerlei
buurtactiviteiten en
bemiddelt hij tussen
bewoners en de
Frans in zijn jongere jaren (1979)
gemeente. Buurtgenoten
omschrijven Frans als een
steunpilaar die veel over
heeft voor de buurt en
iedereen kent.
In dit mooie jubileumjaar
is Frans (dik verdiend)
benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau,
onder andere vanwege
zijn verdiensten voor
Drents Dorp en voor de
KNVB als rapporteur
amateurvoetbal.
Dat er dit jaar veel
(jubileum)activiteiten zijn
georganiseerd wordt op
de volgende pagina’s in
foto’s uitgebeeld.

Ingrid Broer Grassere en
Francien Vermeulen:
de twee steunpilaren van Frans
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Buitenfilm:
The Jungle Book

Buitenspeeldag
Needestraat

Kids vakantieweek
op ‘t Schoot

Kids markt op het Gelderlandplein
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Paasbrunch bij het Evoluon

Fietstocht op
2e Pinksterdag

Opruimdag Drents Dorp

Excursie naar
Philips Historische Producten
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Gluren bij de buren
(Strijp-T)

Ouderen verwendag
in het
Hoofdkwartier

Groot buurtfeest met o.a.
een braderie, open podium,
foodtrucks en muziek
Excursie naar
Philips museum

Foto tentoonstelling bij Piet Hein Eek
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Ons huis aan de Eikenboulevard
Annet Nooijen
Als je alle geschiedenis
van 90 jaar Drents Dorp zou
willen weten, zou je het
eigenlijk aan de huizen
moeten vragen. Deze staan
hier al de hele tijd en maken
alles mee, van binnen en van
buiten.
Ik hoef je natuurlijk niet te
vertellen dat huizen niet
kunnen praten maar toch…
Stel je eens voor wat er in
jouw huis allemaal beleefd is.
Mooie feestjes, dikke katers,
heftige ruzies (en heftig
bijleggen) Kinderen die
geboren worden, huisdieren
die komen en gaan. Niets
menselijks is Drents Dorp
vreemd.
Voor mij werd het mysterie
een stukje kleiner toen ik
Lidia Mateussen leerde
kennen. Zij en haar vriend
André van den Moosdijk
trokken in 1981 in het huis

op de “Eikenboulevard” waar
ik nu woon. Lidia en André
horen in Drents Dorp bij het
straatmeubilair zoals ze het
zelf zeggen. Zij geboren in
de Plaggenstraat en hij in de
Kootwijkstraat, kwamen ze
elkaar op jonge leeftijd al
tegen op de basisschool. En
ze hebben elkaar nooit meer
losgelaten.
Toen versus nu
Gewapend met fotoboeken
staat Lidia voor mijn deur.
Superfijn, want ik ben
benieuwd hoe zij het huis
toentertijd had ingericht.
“Ons huis” heeft namelijk
een rare hoek waardoor er
een diepe nis in de huiskamer zit. In Lidia’s huis zat
daar een bar, dat kwam
goed van pas, want het was
altijd een zoete inval bij hen.
Ik heb er een opbergkast en
speelbureautje voor mijn
dochter van gemaakt.

Huiskamer toen met
een bar in de hoek

Huiskamer nu met een
opbergkast en bureautje
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Verder mist Lidia een deur in
mijn huiskamer. Ik gok dat
na de renovatie de directe
toegang tot de keuken is
dichtgemaakt. Boven is het
door de jaren heen erg
veranderd. In Lidia’s tijd
waren er vier kamertjes en
een douche. Nu zijn er twee
ruime slaapkamers en een
badkamer met douche, bad
en WC. De deurknop van de
inbouwkast is nog wel
hetzelfde gebleven. In de
tuin heb ik een grote sering
staan. Daar ben ik heel erg
blij mee, veel schaduw in de
zomer en een paarse
bloemenpracht in het voorjaar. Deze mooie boom heeft
Lidia destijds gepland.

Hoewel Lidia en André van
hun huis een paleisje hadden
gemaakt, werd het te klein
voor ze. Na twaalf en een
half jaar verhuisden ze naar
een grotere woning in de
Plaggenstraat. “Ik had in het
begin pijn in mijn kuiten, het
was zo groot, een bakske
koffie halen was een eind.”

terugkwam stond ze wel
even raar te kijken: Waar is
Lidia gebleven?”.

Huiskamer nu

Huiskamer toen
De verhuizing was toen
overigens in een week
geregeld. De huizen waren
toen nog van Philips en het
was zo gepiept. Geen
inschrijftijden van 5 jaar of
langer. Een vriendin, die
tegenover op het pleintje
woonde, was toen met
vakantie. “Toen ze

Gezinsgeluk
Hoewel “ons huis“ door de
jaren heen veel veranderd
is, zijn er ook parallellen.
Zo hebben we beiden onze
dochters in dit huis
opgevoed. Mijn dochter
Cato is net 1 jaar en begint
de tuin te ontdekken.
Melissa, de dochter van
Lidia, heeft tot haar vijfde
in de Eikenstraat gewoond.
De buurt was erg kinderrijk
en omdat de meeste
moeders thuis waren, of in
de avond werkten, zorgden
men onderling voor elkaars
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kinderen. Er waren veel
kinderen en ze speelden
vaak samen op het pleintje.
Nu wordt er ook flink
gebruikgemaakt van de
schommel op het pleintje,
maar ik heb er zelf met Cato
nog niet gespeeld. Hoewel
Cato naar de opvang gaat,
heb ik ook een paar lieve
buurtjes die zo nu en dan
oppassen.
Nog even over tuin, ik moest
Lidia teleurstellen toen ik
vertelde dat ik de sering
drastisch wil gaan snoeien.
Ik wil namelijk voor Cato een
stukje gras aanleggen om
op te spelen. Precies die
gedachte hadden Lidia en
André ook toen Melissa
groter werd. Toen zij destijds
de tuin aanpakten was het
een betonnen vlakte met
allemaal puin eronder.
Zij hebben dat allemaal
weggehaald en er een stoep
met grasveldje neergelegd.
Ik ben blij dat ik dat straks
niet meer hoef te doen.

En ik heb op de foto al
kunnen zien hoe mooi het
grasveldje eruit kan zien.
Eén van de meest waardevolle gelijkenissen is toch wel

Keuken toen

dat ik de indruk heb dat
Lidia, André en Melissa veel
geluk hebben gekend in de
Eikenboulevard.
En zo ervaren Cato en ik
het hier nu ook.

Keuken nu
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De lamp laten branden
Ed van Gennip
Na maanden van intensieve
voorbereidingen was het
5 september jl. dan zover:
de start van het Project
Kunstwerk Drents Dorp
90 jaar! In een gezellig
samenzijn kon men een
kijkje nemen in de ‘KunstTent’ bij D13, waar het
boetseren gaat plaatsvinden.
Natuurlijk stond er het
schaalmodel van het
kunstwerk, een stellage waar
je met wat fantasie al één
van de beelden in kon
herkennen, klei-schetsen
van de man, van de vrouw
(mét kind op de arm),
technische tekeningen,
digitale weergaven van het
kunstwerk op de rotonde en
diverse mood-boards.
Heel sfeervol waren mooie
bloemen-guirlandes, diverse
sfeerelementen, ouderwetse
kleding aan een hangertje op
gruwelijk oud behang, een

echte bar en een leuk
muziekje. De verschillende
vrijwilligers hadden zich,
ondanks de hitte in de tent,
flink uitgesloofd.
Op de uitnodiging waren
een 50-tal geïnteresseerden
afgekomen. Oude en nieuwe
wijkbewoners, mensen van
verschillende organisaties en
zelfs iemand uit Lievendaal.
Al met al een gezellige club
bij elkaar.

inslaan van een mooie
noodknop, waardoor - heel
symbolisch - een XXL
gloeilamp ging branden.

Vanaf zaterdag 8 september
is de Kunst-Tent geopend op
de volgende dagen en tijden:
Maandagavond
19.00 - 21.30 uur
Dinsdagmiddag
14.00 - 17.00 uur
Woensdagochtend
9.00 - 12.00 uur

Na een praatje van Carina
Verhulst (Stichting Circulo)
en wijkbewoner/kunstenaar
Ed van Gennip werd de
opening een feit door het

Zaterdagochtend
9.00 - 12.00 uur
Dus, heb je zin om mee te
helpen, of om eens te komen
kijken, je bent welkom!
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90 jaar vogels in Drents Dorp
Fred de Blom
In verband met het 90-jarig
bestaan van onze wijk is
mij gevraagd een artikel te
schrijven over de
ontwikkeling van de
vogelpopulatie in Drents
Dorp. Want ook op vogelgebied is er in de afgelopen
90 jaar veel gebeurd. Zo zijn
er soorten verdwenen,
maar er zijn gelukkig ook
een aantal soorten bij
gekomen.
De ekster is een vogel die
zich prima heeft aangepast
aan het stedelijk milieu. De
ekster is van nature een
bosvogel. Met het ouder en
hoger worden van de
bomen, waar eksters grote
trechtervormige nesten in
maken, hebben eksters de
stadswijken ontdekt. Zo ook
Drents Dorp, waar de
kolonisatie in de jaren 60 van
de vorige eeuw is begonnen.
Sindsdien is de ekster-

Eksters
(Jelle de Jong)

bosvogels die zich aan het
stadsleven hebben
aangepast. Vlaamse gaaien
ontdekten een woonwijk
in een stad vaak door de
aanwezigheid van onder
andere begraafplaatsen,
grote tuinen en villawijken,
om zich daarna te
verspreiden over de rest
van de stad.

populatie hier aanzienlijk
gegroeid. Volgens een
inventarisatie door Jos Smit
leefden hier in 1988 slechts
enkele paartjes, inmiddels is
dat met ruim een tiental
paartjes toegenomen.
De jaren 90
De Vlaamse gaai, een
kleurrijke kraaiensoort, is in
de jaren 90 van de vorige
eeuw in Drents Dorp komen
wonen. Vlaamse gaaien zijn,
net als eksters, van nature

Vlaamse gaai
(Jelle de Jong)
Tegenwoordig kunnen we in
onze eigen tuinen genieten
van hun mooie verenkleed.
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Zwarte kraaien zijn ook
vogels die de stad en Drents
Dorp in de jaren 90 als
leefgebied en broedplaats
hebben ontdekt. Zwarte
kraaien zijn echte alleseters
die zaden, insecten, muizen
en aas (dode dieren) eten,
waar wij Drents Dorpenaren
zuinig op mogen zijn.

(insecten) vinden. In de
winter en het vroege
voorjaar laat hij luid zijn
karakteristieke roffel horen.

Boomklever
(Jelle de Jong)

Zwarte kraai
(Jelle de Jong)

Grote bonte specht
(Jelle de Jong)

In de jaren 90 hebben we
ook de grote bonte specht
in Drents Dorp mogen
verwelkomen. Door het
steeds ouder worden van de
bomen in Drents Dorp, heeft
de grote bonte specht zich
hier gevestigd. In de oude
bomen kan hij zijn nestholte
uithakken en voedsel

De boomklever is een mooie
kleurrijke vogel, echt een
genot om te horen en te
zien, die rond 1995 in Drents
Dorp is komen wonen.
Vanuit het Philips de Jongh
park zijn de boomklevers
steeds verder onze wijk gaan
koloniseren.

Nieuwe buren
De roek heeft Drents Dorp
pas 2 jaar geleden ontdekt.
Roeken zijn gewoonlijk
kolonievogels, net als
kauwen, maar sommige
roeken die pas een stadswijk
ontdekken, zonderen zich af
van de rest.

Roek (Jelle de Jong)
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Zo broedt er sinds kort een
paartje in de bomen aan de
Halvemaanstsraat.
Roekenpaartjes zijn monogaam en blijven elkaar hun
hele leven trouw.
De putter gebruikt Drents
Dorp sinds 4 jaar als broedplaats. De jaren daarvoor
was de putter al hier om te
overwinteren. Nu kunnen we
het hele jaar genieten van de
putter, want het is een
kleurrijk en prachtig vogeltje
om te zien.

Bezoekers in de wijk
Je zou het misschien niet
verwachten, maar zelfs de
slechtvalk doet Drents Dorp
aan. Deze roofvogel
broedt op de
klokkentoren
bij het Evoluon.
Hij zoekt zijn
voedsel in onze
wijk en bij de
schoorsteenpijpen op het
voormalige
Philips complex
op Strijp-T.

regelmatig bezoek van de
blauwe reiger. Hij neemt
graag een kijkje in tuinen
met vijvers, op zoek naar
een lekker hapje.

Sperwer
(Jelle de Jong)

Andere roofvogels
die hun voedsel in
Drents Dorp zoeken,
zijn de sperwer sinds
de jaren 80, de havik
sinds de jaren 90 en
sinds 2010 zoekt ook
de buizerd hier naar
voedsel.

Putter
(Jouke Altenburg)

Tot groot verdriet
van sommige Drents
Dorpenaren krijgt onze wijk

Blauwe reiger
(Jouke Altenburg)
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Helpt u mee?
De populatie van de
huismus, die in kolonies
onder dakpannen broedt, is
na de woningrenovaties sterk
achteruit gegaan, maar de
laatste 2 jaren neemt hij
weer toe. Mede dankzij
Woonbedrijf, die bij de
schuren speciale vogelvides
heeft geplaatst, zodat de
huismussen weer volop
broedplaatsen hebben.

Huismus
(Jouke Altenburg)
Om de huismussen te
helpen, kunt u aan de koele
kant van het huis (niet de
zuidkant!), nestkasten voor
huismussen bevestigen
onder de dakgoot.

De gierzwaluw is een
vogelsoort die vroeger veel
in Drents Dorp voorkwam.
In de nokken van daken en
onder losliggende of kapotte
dakpannen, broedden
gierzwaluwpaartjes jaar in,
jaar uit, op dezelfde plek.
Maar met de dakrenovatie
van het kerkje in de
Plaggenstraat, zijn de laatste
gierzwaluwen helaas uit onze
wijk verdwenen. Met goede
nestkasten van houtbeton,
die onder de dakgoot kunnen
worden bevestigd, of met
speciale gierzwaluwnest
inbouwstenen, kunnen ze
weer naar Drents Dorp
gelokt worden.
De nestkasten of inbouwstenen moeten in de koele
windrichting, dus de noordof westkant van de woning
geplaatst worden. In
Lievendaal is het op deze
manier al gelukt om de
gierzwaluw terug te laten
keren!

Gierzwaluw
(Jelle de Jong)
Dit was slechts een greep
uit de vogelgeschiedenis die
Drents Dorp rijk is. In de
volgende vogelcolumns in
het Nieuwsblad Drents Dorp
vertel ik jullie er graag meer
over.
Ik wens jullie allemaal veel
tuinvogel plezier!

Fred de Blom,
stadsvogeladviseur
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Over 90 jaar...
Annet Nooijen
Drents Dorp bestaat 90 jaar
en we kunnen in dit nummer
veel lezen over de
geschiedenis maar deze
reporter vroeg zich af hoe
Drents Dorp er OVER 90 jaar
uit zou zien. Nu kan ik er wel
een eind op los fantaseren
maar laten we eerlijk zijn,
de kans dat deze reporter er
over 90 jaar nog is, is klein.
Tijd dus om de kinderen van
Drents Dorp te vragen wat
zij ervan dachten. Dat deed
ik tijdens de knutseldag van
de kindervakantieweek op
13 augustus. Vermomd als
workshopbegeleider voelde
ik de kinderen die bij mij aan
tafel kwamen aan de tand.
Over 90 jaar
zijn er volgens
de kinderen
alleen nog
maar
elektrische
auto’s, volgens
sommige zelfs
zwevende auto’s.

In plaats van scholen zijn er
robots die bij je thuis les
komen geven. Op mijn vraag
waar je dan
je vrienden
tegenkomt
wordt mij
verteld dat dit
via Playstation
en VR-brillen
(virtual reality brillen) gaat.
Mensen werken nog een
beetje want eigenlijk wordt
alles door computers
gedaan. Men werkt vooral
om niet dik te worden. In
plaats van een zuster aan
huis krijg je een robot die je
helpt.

bestellen via een 3d printer.
De huizen zullen dan een
stuk kleurrijker worden.

Op mijn vraag of de huidige
huizen er over 90 jaar nog
staan waren
de kinderen
het snel
eens. Nee de
huizen zijn
dan weg.
Maar niet
getreurd…
Over 90 jaar kan je je huis

Deze reporter denkt dat de
natuur juist heel mooi gaat
worden als wij er niet meer
naar om kijken.
En ik hoop dat de kinderen
die over 90 jaar in Drents
Dorp spelen, af en toe hun
VR-bril afdoen om naar de
geheime hut te gaan die ze
gebouwd hebben. De tijd
zal het leren.

Dat is maar goed ook.
Met al die technische snufjes
vroeg ik me af hoe er naar
de natuur wordt gekeken
over 90 jaar.
Het antwoord was… niet.
Als we onze VR-brillen
afdoen is het maar een dorre
bedoening.
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