
 
 

I N  D I T  N U M M E R :  

Aftrap uitbreiding Urban Sportpark  
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Eindelijk was het zover, op 26 november 2019 
vond de aftrap plaats voor de uitbreiding van 
het Urban Sportpark aan de Elburglaan. Michiel 
Geurds, één van de initiatiefnemers van het 
Urban Sportpark, ziet de bijeenkomst als het 
startpunt voor de gezamenlijke ontwikkeling van 
het sportpark: “We zijn al jaren bezig om het 
sportpark verder te ontwikkelen. In 2016 heb-
ben we een eerste start gemaakt met de twee 
constructies, maar daarna was het weer stil.”  

Nadat in 2016 was begonnen met de bouw, 
werd het Urban Sportpark met rekken voor sur-
vival en calisthenics, op 14 mei 2017 officieel 
geopend door wethouder Yasin Torunoglu. Ver-
dere uitbreiding van het sportpark werd lange 
tijd vertraagd door geldgebrek en problemen die 
de gemeente had met voormalige huurder van 
het park, sportvereniging LEW, met betrekking 
tot de sportkantine. Inmiddels is het conflict met 
LEW geschikt en is er zo’n 400.000 euro be-
schikbaar gesteld voor het sportpark, waarbij de 
gemeente Eindhoven en Brainport Development 
ieder de helft inbrengen.  
 
Tijdens de bijeenkomst in De Bron aan de El-
burglaan, konden buurtbewoners in gesprek 

met elkaar en vertegenwoordigers van de ge-
meente, Brainport en Woonbedrijf over het 
sportpark. Thema’s waren Ontmoeten, Identiteit, 
Spelen en bewegen en Urban Sports. Bewoners 
konden middels post-its hun wensen en opmer-
kingen achterlaten. “De bijeenkomst heeft niet 
zozeer nieuwe informatie opgeleverd,” legt Mi-
chiel uit, “maar wel dat alle betrokkenen en ge-
ïnteresseerden aan konden sluiten en hun idee-
ën geven. Deze ideeën worden meegenomen. 
Daarbij gaan er nog wel keuzes gemaakt wor-
den over waar we echt voor gaan. De bijeen-
komst was daarmee het startpunt van het ont-
werpproces.” 
 
Hoe ziet het vervolg eruit? Michiel: “In 2020 
moet het plan ingediend worden en hopelijk 
gaan we het dan in 2021 echt verder ontwikke-
len. Tot dan blijven we het gebruiken zoals het 
nu is. Op 14 maart, tijdens NLdoet, gaan we 
houten constructies bouwen die als voetbalgoal 
en klim- en klautertoestel gebruikt gaan wor-
den.” Iedereen is van harte uitgenodigd om hier-
bij te helpen! 

Rob de Kruif, redactie 
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Opgeknapte mini-biebs!  

Desirée Wevers, MA-DE 

Goed nieuws, de mini-biebs zijn weer in de wijk geplaatst. Prachtig opgeknapt en klaar voor gebruik. Je kunt er boeken uit lenen 
of ruilen, misschien heb je thuis nog wat boeken liggen die je niet meer leest, waar je iemand anders blij mee kan maken. De 
biebs zijn opgeknapt door buurtbewoners en werknemers van AON, onder begeleiding van MA-DE. Mede mogelijk gemaakt door 
gemeente Eindhoven, SBDD en AON. Veel leesplezier! 

Nieuwsblad Drents Dorp is een uitgave van de Stichting Buurt-
belangen Drents Dorp en wordt viermaal per jaar huis-aan-huis 
verspreid in de Eindhovense wijk Drents Dorp. 
  
Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of  
op enige wijze overgenomen worden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van  
de SBDD. 
 
Contactgegevens SBDD: 
Buurtinfowinkel Drents Dorp 
Plaggenstraat 54 
5651 CT Eindhoven 
Tel. (040) 257 40 81 
E-mail: sbdd@hetnet.nl 
 

Contactgegevens redactie: 
E-mail: nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl 
 
Vormgever: Dennis van der Sommen 
 
Redactie: Joukje Steiger 
 Fred de Blom 
 Ed van Gennip 
 Rob de Kruif 
 Annet Nooijen 
 
Drukkerij: Van Laarhoven offsetdrukkerij 
 
Oplage: 1.250 stuks 

Colofon 
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Iedereen heeft gezien dat er al een paar maanden een lichtje 
op ons rotondekunstwerk schijnt. Nou, het is wel meer dan een 
lichtje! 
 
Vier felle spots lichten het kunstwerk uit, zodat het beeld ook ’s 
avonds van alle kanten te bewonderen is. We hebben gekozen 
voor spots met een kleine maar felle lichtcirkel. Misschien klinkt 
het gek, maar het licht is juist nodig om schaduw te krijgen. En 
die schaduw zorgt ervoor dat je ook in het donker de vormen 
goed kunt zien. Kijk maar naar de foto. Doordat één van de 
spots van opzij op de vrouw schijnt, kun je door de schaduw 
goed de plooien van haar rok zien. Een andere spot zorgt dat 
de huisjes veel schaduw krijgen. Dan zie je ook in het donker 
alle details. Gek hè, door schaduw te maken zie je meer! Maar 
zo werkt het echt. Ga maar eens kijken. 

De LED-strip aan de binnenkant zorgt voor een ‘gloed’ die 
diepte geeft aan dit deel van het kunstwerk. Het lijkt net of de 
huizen los rond het kunstwerk zweven.  
 
Op de foto is ook nog een ander detail te zien dat je misschien 
nog niet is opgevallen: Koen, de jongen, zat nog niet echt lek-
ker stevig op de lamp. Inmiddels zit hij op zijn skatehelm, hij 
ziet er meer ontspannen uit. Het beeld is nu helemaal af!  

In het voorjaar, als de dagen weer langer worden, wordt de 
beplanting zichtbaar. Buurtbewoner Marjo heeft deze ‘tuin’ 
ontworpen en met een groep bewoners aangeplant. We zijn 
heel benieuwd hoe dat er uit ziet komende zomer. 

Ed van Gennip, redactie 

Het begon met zomaar een vraag die me gesteld werd: Jij behoort tot de laatste gene-
ratie die de oorlog nog bewust heeft meegemaakt. Wil je daar eens wat over opschrij-
ven?  
 
Ik begon eraan en wist niet van ophouden. Het is een rijk geïllustreerd boek van 75 
pagina’s geworden.  
 
Ik ben Henk Beens, geboren in 1935 in de Barneveldstraat, vanaf 1940 tot 1952 ge-
woond op Gelderlandplein 32. Daarna op verschillende adressen in de nieuwbouw van 
Strijp. Vandaar Gem. Lyceum, eerste baantje Philips, emigratie Canada, terug bij Phi-
lips en diensttijd. 
 
Bestellen kunt u via mijn zoon op mailadres harco.beens@live.nl 

Prijs: 15,- (inclusief verzendkosten) 

De Drentslamp bij nacht 

Henk Beens, auteur 

Boek met een hoofdrol voor Drents Dorp 
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Rob de Kruif, redactie 

‘Woningnood in Eindhoven’, kopte het Eindhovens Dagblad op vrijdag 10 januari. Het is dan ook begrijpelijk dat in Eindhoven flink 
wordt gebouwd. Dit gebeurt binnenkort ook in Drents Dorp. De laatste nieuwbouw betrof huizen aan de Lochemstraat, die in 2014 
werden opgeleverd.  
 
Op dit moment zijn er plannen voor drie locaties: Het terrein van het voormalige Oes Hoes (Koenraadlaan 98 en 100), de Sint 
Franciscusschool (Kootwijkstraat 33) en het voormalig palletterrein (het gebied omsloten door de Lochemstraat, Koenraadlaan, 
Elburglaan en Apeldoornlaan). Het woningenbestand van Drents Dorp wordt hier in de komende twee jaar met 182 woningen 
uitgebreid. Dit is fors als je bedenkt dat het momenteel 1.144 woningen telt. Strijp-R/Zwaanstraat heeft 243 woningen (2019). 
We lopen de drie locaties eventjes af: 
 
Koenraadlaan / Oes Hoes 
Op de plek van Oes Hoes zal Woonbedrijf met De Loods architecten een appartementencomplex met 25 sociale huurwoningen 
bouwen. “Het gaat om appartementen voor 1 of 2 personen. Er zijn 2 woningtypes. 14 appartementen met 1 slaapkamer en 11 
appartementen met 2 slaapkamers,” aldus Woonbedrijf.  
 
De appartementen zijn gelijkvloers en er is een lift. Aan de achterkant van het appartementengebouw komt een gemeenschappe-
lijk groen hof waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Voor de 25 appartementen komen 20 parkeerplaatsen op eigen terrein. 
Woonbedrijf verwacht volgend voorjaar te beginnen met de bouw. Als alles volgens planning verloopt, zijn de appartementen op 
de helft van 2021 klaar. Het gebouw wordt 3 lagen hoog aan de Koenraadlaan en 2 lagen aan de 2e Terborgstraat. De architec-
tuur past bij de andere gebouwen in de straat. 

 
De bouwplannen zijn beschreven in het bestemmingsplan ‘Halve Maan 2013: Koenraadlaan’. Uit het bestemmingsplan blijkt dat 
de noodgebouwen van de school De Rungraaf (Koenraadlaan 102) zullen plaats maken voor de eerder genoemde 20 parkeer-
plaatsen. Volgens de gemeentelijke berekening zijn er 27 parkeerplaatsen nodig. Het parkeerterrein wordt bereikbaar via een inrit 
aan de Zevenaarlaan, waarvoor in die straat een parkeerplaats verdwijnt. De 8 parkeerplaatsen moeten in de buurt worden ge-
zocht.  
 
Woonbedrijf heeft op het terrein van Oes Hoes een bodemonderzoek laten doen door Sweco. Hierbij zijn asbesthoudende materi-
alen aangetroffen. In een reactie laat Woonbedrijf weten dat er geen gevaar is voor de omwonenden. Het terrein is afgezet met 
een bouwhek. Het asbest zal vlak voor de bouw worden verwijderd.  
 
Palletterrein / De Wiele 
De bouw zal een samenwerking zijn tussen Woonbedrijf en SDK Vastgoed. Het terrein, wat in de volksmond het ‘palletterrein’ 
wordt genoemd, gaat ‘De Wiele’ heten met een verwijzing naar het naast gelegen landgoed De Wielewaal. De Wiele krijgt 47 
sociale huurappartementen, 20 middeldure huurappartementen, 27 middeldure en 47 duurdere koopwoningen. De eerste infor-
matie hierover werd op 14 februari 2019 met de buurt gedeeld.  
 
 

Woningbouw in Drents Dorp 

Het voormalige Oes Hoes enkele dagen voor de sloop Aanzicht vanaf de hoek Koenraadlaan-2de Terborgstraat (Woonbedrijf)  
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Bij gebrek aan nieuwe informatie werd de bewonersbijeenkomst van 11 december afgezegd. Maar dat er wat gaande is, getuigen 
de raadselachtige markeringen rond het terrein. Sinds die bijeenkomst is het stil rond de voorgenomen bouw. Tijdens NLdoet zijn 
door buurtbewoners een zandrug met wilgen, een wilgendoolhof en een houtwal aangelegd om het terrein op te fleuren. Deze zijn 
het afgelopen najaar verwijderd, waardoor het oostelijke deel van het terrein helaas weer troosteloos oogt. Een bestemmingsplan 
is vooralsnog niet beschikbaar. 

 

 
 

Op de website van ‘Wonen in de Wiele’ is te lezen dat SDK Vastgoed verwacht de 74 koopwoningen in het najaar van 2020 in 
verkoop te doen en dat de bouw in het voorjaar van 2021 kan starten. 
 
Kootwijkstraat / Sint Fransiscusschool  
In de oude school en op de voormalige speelplaats zal Woonbedrijf samen met De Loods architecten in totaal 16 woningen bou-
wen, waarvan 12 in het bestaande gebouw en 4 huizen op het schoolplein.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“In de Sint Franciscusschool aan de Kootwijkstraat komen 12 studio’s en appartementen,” aldus Woonbedrijf. Op het oude 
schoolplein komen enkele woningen. Woonbedrijf is bezig met de voorbereidingen van de (ver)bouw van de sociale huurwonin-
gen en verwacht in het najaar 2020 te beginnen. De karakteristieke uitstraling van de school blijft behouden en de 2 platanen op 
het speelterrein aan de Tilburgseweg blijven staan. Een bestemmingsplan is vooralsnog niet beschikbaar. Momenteel biedt het 
schoolgebouw onderdak aan kringloopwinkel Circulo. 

Het voormalig schoolgbouw aan de Kootwijkstraat, voorzijde Het voormalig schoolgbouw aan de Kootwijkstraat, achterzijde 

Raadselachtige markeringen  

Troosteloos palletterrein  
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Vogelpret met Fred, uw stadsvogeladviseur 

Ekster op de koffie 
Allereerst wil ik een leuk vo-
gelberichtje delen. Het gaat 
over een ekster bij Henny uit 
de Plaggenstraat. Henny ver-
telde me dat een ekster zo-
maar haar serre binnenkomt 
en rustig op een fauteuil gaat 
zitten. Een hele bijzondere 
ervaring, een ekster die op de 
koffie komt! 
 
Kokmeeuwen 
Maar nu ga ik het over de meeuwsoorten van het Drents Dorp 
hebben. Kokmeeuwen komen het hele jaar in het Drents Dorp 
voor. Ze laten zich zien op de daken van onze huizen of op 
schuttingen. Maar als je in het schemerdonker naar boven kijkt, 
kun je vele aantallen zien vliegen naar hun slaapplaats, een 
mooi fenomeen.  
 
De jonge kokmeeuwen hebben een eerste- en tweedejaars 
winterkleed. Tijdens het eerste winterkleed hebben ze bruine 
vlekken in de zilvergrijze vleugels. Ze hebben roze/oranje po-
ten en een witte kop met 
twee grijszwarte strepen 
dwars over de kop naar de 
ogen toe. Volwassen kok-
meeuwen hebben een 
winterkleed met een witte 
kop en donkere ogen. Ro-
de snavel met zwarte punt, 
zilvergrijze vleugels met 
zwarte vleugelpunten en 
rode poten. Volwassen kokmeeuwen zijn tussen de 35-39 cm 
lang en hebben een spanwijde van 86-99 cm. 
 
Tijdens het broedseizoen hebben kokmeeuwen een broed-
kleed met een chocoladebruine kop, rode poten en een rode 
snavel met zwarte vlekken. Het zijn alleseters: wormen, insec-
ten, garnalen, vis en voedselresten op afvalplaatsen. Ze leg-
gen vanaf half april drie eieren in een nest op de grond, in dui-
nen en bij vennen op pitruspollen. Kokmeeuwen zijn kolonievo-
gels die met elkaar broeden, jagen en leven. Na drie weken 
komen de eieren uit. Vliegvlugge jongen hebben veel bruin in 
de vleugels, een donkerbruine rug en een lichtbruine plek bo-
ven het hoofd. Jonge kokmeeuwen hebben oranje poten.  
 
Grote mantelmeeuwen 
De grote mantelmeeuw laat zich in Drents dorp ook zien. Hij 
doet zijn naam eer aan. Het is een grote vogel met een lengte 
van 61-74 cm en een spanwijdte van 144-166 cm.  

De volwassen vogels hebben donkerblauw/grijze vleugels en 
een grote gele snavel met een rode vlek en roze vleeskleurige 
poten.  
 
Voordat ze volwassen zijn, krijgen de jongen drie verschillende 
winterkleden. In het eerste 
jaar zit er veel bruin in het 
verenkleed, bij de kop wat 
meer wit en ze hebben 
een zwarte snavel. Bij het 
tweede winterkleed zijn de 
kop, borst en buik al witter 
met nog wel een bruine 
lichte streping. De vleugels 
hebben veel bruin. Tijdens 
de derde winter is de snavel lichtgeel, komt de rode snavelvlek 
tevoorschijn, maar er is ook een grijszwarte snavelring zicht-
baar. De donkerblauw/grijze vleugels zijn al deels zichtbaar.  
 
Ook grote mantelmeeuwen broeden graag in kolonies. In mei/
juni maken zij een groot nest waar drie eieren worden uitge-
broed. De nesten worden in duinen, kliffen en op rotseilandjes 
op de grond gemaakt.  
 
De stormmeeuw 
Stormmeeuwen zijn regelmatig in Drents Dorp te zien. Hij doet 
er ook drie winters over om in het volwassen kleed te groeien. 
Het eerste winterkleed heeft hij roze poten, een lichtgeel/grijze 
snavel met een lange, zwarte snavelpunt. Hij heeft veel licht-
bruine vlekken op de vleugels. Het tweede winterkleed is de 
kop wit met een lichtbruine streping, de lichtblauw/grijze vleu-
gels zijn al te zien. De lichtgele snavel is ook al zichtbaar, maar 
heeft nog wel een zwarte snavelpunt of -ring. De poten zijn dan 
grijsgroen. De derde winter zijn de poten groengeel, is de sna-
vel geler, maar heeft nog wel de zwarte snavelring. De borst 
en buik zijn helemaal wit.  
 
In de winter zijn er meer stormmeeuwen in Drents Dorp dan 
met het broedseizoen. Ze 
broeden zowel in kolonies 
als in losse paren, langs 
de kust, maar ook in het 
binnenland. Leuk om te 
weten is dat de storm-
meeuw zich in 1908 in 
Nederland vestigde. 
Stormmeeuwen leggen in 
mei/juni ook drie eieren. 
Na drie weken komen de jongen uit het ei en zijn vliegvlug na 
vier à vijf weken.  
 
Heeft u vragen over vogels? Dan kunt u gezellig langskomen 
in de OesMoestuin!  

Fred Blom, redactie 
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Kokmeeuw  
foto: Jelle de Jong 

Mantelmeeuw  
foto: Peter Meininger 

Stormmeeuw  
foto: Jelle de Jong 
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Oorlog in mijn buurt 

Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Strijp Dorp 
gaan op onderzoek in hun eigen buurt. Wat gebeurde er in 
deze buurt tijdens de oorlog? Het verraad in het huis bij de 
supermarkt waar je nu elke dag je boodschappen doet, 
onderduikers op zolder en kooltjes zoeken bij de spoorlijn. 
Ouderen laten de buurt in oorlogstijd herleven. 

Na de kerstvakantie, gaan de leerlingen van groep 7 en 8 van 
basisschool Strijp Dorp deelnemen aan het project ‘Oorlog in 
mijn buurt’. Ook de leerlingen van basisschool Trudo in Strijp 
doen mee aan dit project. De leerlingen krijgen drie weken lang 
gastlessen van o.a. een Historicus, een ‘Oudere die de oorlog 
heeft meegemaakt’, een les over ‘goed en fout’ door iemand 
waarvan de ouder ‘fout’ was in de oorlog en een interview-les.  
 
Na de interview-les gaan de leerlingen in kleine groepjes sa-
men met een begeleider en fotograaf op bezoek bij een oudere 
in de buurt die de oorlog heeft meegemaakt. Zij gaan de oude-
ren zelf interviewen. Dit alles omdat de verhalen van de oude-
ren op deze manier blijven voortleven. En daar kunnen we veel 
van leren. De kinderen leren meer door ontmoetingen dan uit 
een boekje. Deze generatie kinderen zijn de laatste kinderen 
die de verhalen van de ouderen rechtstreeks kunnen horen. 
De interviews van de kinderen worden verwerkt tot verhalen 
die de leerlingen zullen voordragen aan de geïnterviewde ou-
deren, de ouders, en anderen belangstellenden in een feeste-

lijke slotontmoeting. Want het hele project gaat immers over 
ontmoetingen. Ontmoetingen tussen jong en oud.  Ook worden 
de verhalen geplaatst op de website www.inmijnbuurt.org. 
 
Oproep voor ouderen 
Voor dit mooie project zijn wij op zoek naar 5 ouderen die de 
oorlog in Drents Dorp en 8 ouderen die de oorlog in Strijp 
(wijde omgeving rond Trudoplein) hebben meegemaakt. Oude-
ren die een groepje van 3 of 4 kinderen bij hen thuis willen 
ontvangen en met hen in gesprek willen gaan. De kinderen 
maken op school zelf interview vragen en komen die aan u 
stellen. Samen met een fotograaf die er mooie foto’s bij maakt. 
Uw verhaal is voor deze kinderen bijzonder. Ze zijn nieuwsgie-
rig naar hoe het was in de oorlog, wat je er van meekreeg, hoe 
je merkte dat het oorlog was. Juist de kleinste dingen zijn vaak 
belangrijk. 

Zou u aan dit mooie project mee willen doen, dan kunt u zich 
opgeven bij Ingrid van Zummeren de projectleider van dit pro-
ject (tel 06 29 01 05 88). Ingrid zal u dan eerst een keer bezoe-
ken en komen vertellen wat het precies inhoudt om mee te 
doen. Het is vooral een hele mooie ervaring en ontmoeting 
tussen jong en oud. 
 
Ingrid kun je bellen of mailen: ivz@3rdeye.nl, 06 29 01 05 88 

Ingrid van Zummeren, Projectleider In mijn Buurt Eindhoven 
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Fred de Blom, redactie 

Verkiezing groenste bewoner van het land 

In november was er in de stad Utrecht de landelijke verkiezing van de groenste bewoner van het land. Het was een gezellige dag 
met leuke activiteiten op het gebied van groen en energie. Er was ook heerlijk eten.  
 
Wat heel bijzonder is, is dat twee personen uit Eindhoven de eerste en tweede prijs in de wacht sleepten. Bovendien zijn zij alle-
bei huurders van Woonbedrijf en wonen ook nog bij ons in de buurt.  
 
Theo Verdonschot won met zijn groene dakterras op Strijp S de eerste prijs. Ikzelf Fred de Blom, heb de tweede prijs gewonnen 
met de vogelvriendelijke insectentuin in OesMoes. Dat is toch eervol! 

Peter Kleinheerenbrink, Zwerfafvalteam 

Hippe Hop Muts 

Meike van Haperen, Ongehinderd 

Ontdek leuke en toegankelijke plekjes met de Ongehinderd app 

Met de gratis Ongehinderd app heb je altijd en overal zicht op de toegankelijkheid van locaties! Zo hoef je bijvoorbeeld niet meer 
te twijfelen of je goed kunt parkeren, ergens naar binnen kunt en of toiletten bruikbaar zijn. Met de Ongehinderd app zie je direct 
welke voorzieningen aanwezig zijn, zodat jij je hier niet druk over hoeft te maken als je op pad gaat.  
 
De app is gemaakt voor en door mensen met verschillende beperkingen, dus sluit aan bij wat jij wilt 
weten. Naast objectieve getoetste informatie van getrainde keurmeesters, vind je ook beoordelin-
gen van andere app gebruikers en kun je jouw eigen ervaring delen. Je kunt de app downloaden 
via de Apple App store, Google Play Store of online openen via app.ongehinderd.nl. Ontdek wat de 
app jou te bieden heeft! 
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Net na Nieuwjaar fietste ik naar mijn 
werk. Her en der lag nog wel vuur-
werkafval. Maar niet in onze wijk! 
 
Opeens zag ik een muts op de grond 
liggen, waarvan je kon zien dat die 
daar zojuist was geland. Ik denk dat de 
eigenaar net om de hoek was gefietst. 
Ik heb hem of haar niet ontmoet en 
daarmee is de muts mijn eigendom. 
Daarmee kan ik toch gehoor geven 
aan de roep van de maatschappij om 
geen producten onnodig te verspillen. 
Zeker als het er nog als nieuw uitziet. 
 
Op de voorkant staat met schuine let-
ters “SWAG” geweven. Familie en 
vrienden waren ook benieuwd naar de 
betekenis van dat woord. Even 
googelen bracht ons tot een verklaring 
dat het binnen de Hip-Hop-wereld vaak 
wordt gebruikt als iemand cool of zelfverzekerd is. Hoe cool is 
dat voor een man van in de 50 die zich afvraagt of midlifecrises 
wel bestaat. 

Afgelopen week zat ik met de muts op 
in de trein. Toen stapten er twee jonge 
tieners in. Zij keken mij aan en schoten 
in de lach. Nu moet je weten dat 
SWAG ook een andere betekenis 
heeft: “Secretly we are gay”. Niet zo 
raar dat je als tiener dan in de lach 
schiet. Maar hopelijk kennen zij ook de 
betekenis van vrolijkheid voor het 
woord gay. 
 
In ieder geval heeft deze Hippe-Hop-
muts van de straat mij al veel vrolijk-
heid en warmte gebracht. 
Ook bij ons in de wijk heb ik weleens 
iets bruikbaars gevonden dat nog niet 
is aangetast door plassende honden of 
bedrukt is met wielsporen.  
 
Help het Zwerfafvalteam werkloos te 
worden. Alvast bij voorbaat dank. Wij 

rekenen op u. Wilt u ons team komen versterken dan kunt u 
zich aanmelden bij de teamleden of bij de SBDD: bel 040-
574081 of mail SBDD@hetnet.nl. 

http://app.ongehinderd.nl
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Gymclub GYM 55 van PVGE Eindhoven zoekt nieuwe leden 

Wanneer? 
Op woensdagmiddag is er gymles voor dames van 15.00 – 16.00 uur. 
Op donderdagmiddag is er gymles voor heren van 15.45 – 16.45 uur. 
Gemengd sporten is ook mogelijk. 
Men kan switchen van woensdagmiddag naar donderdagmiddag of omgekeerd.  
 
Waar? 
Sportzaal bij Basisschool Strijp Dorp aan Apeldoornstraat 1 in Drents Dorp. 
 
Kosten: 
De kosten zijn € 25,- per kwartaal. 
 
Meer informatie: 
De heer Arnold de Kleyn, afdekleyn@onsbrabantnet.nl, (0499) 39 55 64 
Mevrouw Hennie van Rooij, hennie.iding@gmail.com, (040) 26 24 242 

 

Vereniging Soos Struyckenstraat 

De Vereniging Soos Struyckenstraat is een organisatie die voor mensen met een verstande-
lijke beperking ontspanningsavonden organiseert. De Soos draait volledig op vrijwilligers. 
Extra handen zijn altijd welkom! 
 
Heb jij zin om samen met ons activiteiten te ondersteunen? Of gewoon samen met onze 
deelnemers koffie te drinken of naar muziek te luisteren? Kom dan vrijblijvend eens langs. 
 

Wij zijn er op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 19.30 tot 21.30. 
 
Mail: bestuur@soosstruycken.nl 
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Ondertekening buurtcontract 2020  

Het is weer zover. Het buurtcontract voor 2020 ligt klaar om 
ondertekend te worden. Met dank aan MA-DE voor de op-
maak. Voor aankomend jaar staat er weer een aantal ontwik-
kelingen op het programma, waar we ons extra op willen focus-
sen. Uiteraard doen we dit met z’n allen. Alleen samen kunnen 
we mooie dingen voor Drents Dorp ontplooien. 
  
Het buurtcontract is samengesteld vanuit input door bewoners, 
SBDD, werkgroepen en professionals. Zoals gewoonlijk zal 
wethouder Yasin Torunoglu aanwezig zijn om met deze part-
ners het buurtcontract te ondertekenen. Hierbij geven we geza-
menlijk de intentie af, om extra te werken aan de punten uit het 
buurtcontract. 
De ondertekening vindt plaats op maandag 17 februari om 
19.30 in het Evoluon. 

Waarom het Evoluon? Hoor ik je denken. We gaan deze 
avond ook het buurtcontract van ’t Ven ondertekenen. We 
hebben hiervoor gekozen omdat onder andere de bewonersor-
ganisaties van Drents Dorp en ‘t Ven op bepaalde vlakken 
meer willen gaan samenwerken. Meer informatie delen en 
indien gewenst, gezamenlijk werken aan bepaalde thema’s, 
zoals veiligheid. 
  
Na het ondertekenen van het buurtcontract, zullen we geza-
menlijk het glas heffen (met hapje) en is er mogelijkheid om 
gezellig na te borrelen. 
 
 

De volgende pagina’s bevatten de kernpunten van het buurtcontract.  

Thijs Bakermans, Gemeente Eindhoven 

mailto:bestuur@soosstruycken.nl
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Dutch Design Week in HK 2019 
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Ingrid Broer, SBDD 

Afscheid Wijkagent Monique Marcelissen 

Monique, vanaf 2006 heb je als wijkagent lief en leed meege-
maakt in Drents Dorp. Wij hebben dat als buurt ervaren als een 
periode, waarbij veiligheid en leefbaarheid heel serieus zijn 
genomen. Jouw betrokkenheid was groot en naarmate je in 
Drents Dorp beter bekend werd, ontstond bij mensen al snel 
het gevoel: “Zijn er problemen? Dan roepen we Monique erbij!”  
 
Tijdens jouw werk was je dikwijls twee verschillende wijkagen-
ten. De ene was streng en wees de overtreders terecht op hun 
fouten. De andere was zeer betrokken bij de slachtoffers en 
probeerde mee te werken aan een oplossing.  
 
Bij de SBDD stond en sta je bekend als iemand die met allerlei 
activiteiten in de wijk meedenkt en meedoet, of op zijn minst 
belangstelling toont. Veel werkgroepen hebben veel steun on-
dervonden, omdat je je voor hen extra inzette.  
 
We denken daarbij aan de jeugd, waarbij je nuttige acties op-
voerde zoals bijvoorbeeld de Jeugdhelden.  
 
Bij de Buurtpreventie was je toch iemand waar alles om draai-
de. Voor hen organiseerde je acties als Voetjesavond en infor-
meerde je hen over de gang van zaken in Drents Dorp. Waar 
moeten jullie op letten en hoe pakken we dat aan? 
 
Heel veel mensen in Drents Dorp zullen je missen, in onze wijk 
ben je een begrip geworden: Politie is Monique! 
Wij wensen met z’n allen dat jij in de toekomst weer kan gaan 
doen wat bij je hoort. Dat geldt zowel voor je privéleven als 
voor je werk. 

Bedankt! 
 
SBDD en alle buurtbewoners 

Mitch van der Hoeven, Politie 

Nieuwe wijkagenten 

Sinds december 2019 zijn Rob Panjoel en ik (Mitch van der Hoeven) verantwoordelijk voor Drents Dorp. Wij zijn aangewezen als 
tijdelijke vervanging voor Monique Marcelissen. Dit is op basis van waarneming, wat wil zeggen dat wij allebei al een wijk hebben 
in Strijp binnen de ring. Dit is dus geen structurele oplossing, hopelijk komt die oplossing in de loop van 2020. 
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Xander van de Camp, Woonbedrijf 

Organisatieontwikkeling bij Woonbedrijf 

Vanaf 1-1-2020 zijn er intern veel zaken veranderd bij Woon-
bedrijf. Er zijn nieuwe afdelingen, er zijn functies vervallen, er 
zijn nieuwe functies. En er wordt ingezet op meer online dienst-
verlening. Het doel blijft hetzelfde; fijn en ongestoord wonen 
voor onze bewoners. 
 
Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor Drents Dorp. 
Vanaf nu is Jan Ras (Foto) als beheerder werkzaam in Drents 
Dorp. Als beheerder levert Jan de woning op aan de nieuwe 
huurders in Drents Dorp. En is hij het eerste aanspreekpunt 
voor bewoners in de wijk op het gebied van leefbaarheid. Je 
komt hem vaak tegen in de wijk.  
 
Jan is druk bezig om de wijk en de bewoners te leren kennen. 
Bart Cortooms gaat als buurtbeheerder Drents Dorp verlaten 
en aan de slag als beheerder in oa Lievendaal. Bart en Jan 
hebben afgesproken dat ze de komende maand(en) samen in 
Drents Dorp zullen optrekken om de overdracht soepel te laten 
verlopen. Wellicht kom je ze binnenkort tegen. Mocht je zo lang 
niet kunnen wachten; neem gerust contact op! Jan komt graag 
met je praten om samen te kijken wat we voor elkaar kunnen 
betekenen of hoe we een probleem kunnen oppakken.  
 
Ik (Xander van de Camp) blijf aan Drents Dorp verbonden als 
woonconsulent. In samenwerking met Jan ben ik het aan-
spreekpunt voor overlastklachten in de wijk. Maar ook voor 
zorgsituaties, of al het andere wat te maken heeft met de leef-
baarheid in de wijk. Verder ben ik betrokken bij de visie op de 
wijk en het toekomstig beleid. Daarnaast zoek ik de samenwer-
king op, ga ik in overleg met allerlei professionele en vrijwillige 

organisaties. En het belangrijkste, met u, als bewoner van de 
wijk, om te zorgen dat het fijn en ongestoord wonen is in 
Drents Dorp.  
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Jos van Stipdonk, voorzitter MEW 

Uitnodiging aan verenigingen die zich bezighouden met muziek en dans 

In samenwerking met de Internationale School Eindhoven en de gemeentelijke projectgroep Eindhoven 1920/2020, gaat Muziek-
vereniging Eindhoven West op 21 juni 2020 een feestelijke dag organiseren op het terrein van de Internationale School aan de 
Oirschotsedijk. 
 
Het gekozen thema is: “Heel Strijp Musiceert”. 
 
Het plan is om allerlei verenigingen, clubs en solisten een podium te bieden waarop zij die dag kunnen laten zien wat zij te bieden 
hebben op het gebied van muziek en/of dans. Er zullen meerdere podia zijn in diverse afmetingen op verschillende plekken op 
het terrein, zodat ook vaker opgetreden kan worden.  
 
Deze opzet geeft veel opties om uw vereniging te promoten voor alle Eindhovenaren en voor de vele expats die aanwezig zullen 
zijn met hun eigen, vaak ook muzikale, achtergrond. De oudervereniging van de Internationale School organiseert namelijk tege-
lijkertijd de jaarlijkse International Fair voor hun leerlingen. De opbrengst van deze fair wordt gebruikt voor leerlingenactiviteiten.  
 
Muziekvereniging Eindhoven West is een harmonieorkest. Zij bestaat op 21 juni 2020 precies 75 jaar. Dit is een goede gelegen-
heid om iets groots op touw te zetten waarbij allerlei muzikale cross-overs tot stand kunnen komen en het Nederlandse en Inter-
nationale publiek kan ontdekken hoe divers de culturele activiteiten in Strijp zijn. 
 
Het sluit ook perfect aan bij de doelstelling van Eindhoven 1920/2020 en van de Internationale School: Bevorderen van integratie 
en samenwerking binnen de gemeenschap. Vandaar dat deze instanties dit plan volledig steunen en mee uitwerken. De gemeen-
te zorgt voor publiciteit in de bladen en op straat. 
 
De nauwkeurige invulling van de feestdag hangt natuurlijk mede af van de inschrijvingen, maar hoe leuk zal het zijn om van zin-
gende kleuters, via breakdance event naar kamerkoor, kinderballetgroep, popband, Indiase dansgroep, jazzorkest en vendeliers 
uit te komen bij een harmonie die een solozangeres begeleidt. Allerlei variaties zijn mogelijk en de International Fair en de cate-
ring zullen het geheel tot een heerlijk en gezellig evenement maken. 
 
Heeft u belangstelling om hieraan mee te doen als deelnemer, sponsor of anderszins? Laat het ons weten via 
mewjubileum@gmail.com. We nemen dan contact met u op. 
 
Kijk ook eens op onze website www.muziekverenigingeindhovenwest.nl 
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Contactgegevens buurtpartners 
Gemeente Eindhoven: Thijs Bakermans, gebiedscoördinator  
   (040) 238 43 29   t.bakermans@eindhoven.nl 

 
Politie:  Mitch van der Hoeven, wijkagent  
   0900 88 44 

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

 
Woonbedrijf: Xander van de Camp, senior klantbeheerder 
   (040) 243 43 43   x.vandecamp@woonbedrijf.com 

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

 
Dynamo Jeugdwerk: Marleen Tempelaars 
   (040) 219 33 56   m.tempelaars@dynamojeugdwerk.nl 

 
WIJ Eindhoven team Strijp:  (040) 238 89 98   strijpoost@wijeindhoven.nl  

 
SPIL-centrum Strijp Dorp: Nick van Leent, directeur 
   (040) 291 05 25   info@bs-strijpdorp.nl 
 
Ouderen van Drents Dorp: Hennie Kuppens 
   (040) 246 42 66    henniekuppens@hetnet.nl 
 
Zonnebloem Koenraad: Marjan Klein–Verhoeven, secretaris Stadsdeel Strijp 
   (040) 241 49 92   dklein01@telfort.nl 

 
MA-DE Design & Education: Mariken Dormans &   
  Desirée Wevers   info@ma-de.nl 

 
Stichting Circulo: Carina Verhulst, voorzitster   
   (06) 42 14 52 68   info@stichting-circulo.nl 

 
Stichting Buurtbelangen Frans Booij Lieuwes, voorzitter  
Drents Dorp (SBDD):  (040) 257 40 81   sbdd@hetnet.nl 

 
Buurtpreventie Drents Dorp: Toon Olijve, voorzitter   sbdd@hetnet.nl 

 
Werkplaats Financiën Strijp:  (06) 11 32 20 68   strijp@werkplaatsfinancien.nl 

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

 
Buurtmoestuin OesMoes: Ingang in de Meidoornstraat   oesmoes.drentsdorp@gmail.com 
 
Nieuwsblad Drents Dorp: Joukje Steiger, Redacteur   nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl  

Meldingen uit de openbare ruimte kunt u doen via: 
● telefoonnummer 14040 
● de BuitenBeter app 
● via de website van de gemeente Eindhoven: 
  www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/klachten/melding-openbare-ruimte 
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Infowinkel Drents Dorp (Plaggenstraat 54)  
- elke dinsdag– en donderdagochtend open inloop van 10.00 tot 12.00 uur  
- elke dinsdagmiddag dubbeltjes kienen van 13.30 tot 16.00 uur  
- elke woensdagavond open inloop en mozaïeken 19.00 tot 21.00 uur  
- elke vrijdagochtend open inloop Werkplaats XL Strijp van 9.30 tot 12.30 uur  
Voor een actueel overzicht van alle activiteiten: zie www.facebook.com/sbdd  
 
 
Hoofdkwartier (Beukenlaan 1b)  
- elke maandagmorgen open inloop WIJeindhoven van 09.30 tot 11.00 uur  
- elke dinsdagmiddag open inloop Studio Kruid Design on Demand van 12.30 tot 16.30 uur  
- elke dinsdagavond open inloop breien/handwerk van 19.00 tot 21.00 uur  
- elke woensdagmiddag open inloop Strijp onder de brug van 15.00 tot 20.00 uur  
- elke donderdagochtend inloop Studio Kruid Design on Demand van 8.30 tot 12.30 uur 
- elke 4e donderdag VOER gezellig samen eten van 18.00 tot 22.30 uur (Marion Wesseling) 
- elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur gezelligheid en spelletjes voor 50+ 
 - elke 1e vrijdag van de maand: themamiddag 
 
Voor een actueel overzicht van alle activiteiten: zie www.drentsdorp.nl/agenda en www.facebook.com/drentsdorp  
 
 
Buurtmoestuin OesMoes (Ingang via pad tussen Meidoornstraat 4 en 6)  
- elke woensdag in oneven weken, open inloop insectentuin van 13.00 tot 17.00 uur  
- elke vrijdag in even weken, open inloop insectentuin van 13.00 tot 17.00 uur 
- elke zaterdag samen tuinieren van 10.00 tot 12.00 uur  
 
 
Stichting Circulo (werkplaats D13 Doesburgstraat 13 + kringloopwinkel ‘t Cirkeltje Kootwijkstraat 33)  
- D13: elke dinsdag en donderdag open inloop van 10.00 tot 14.00 uur  
- ‘t Cirkeltje: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur  
 
Voor een actueel overzicht van alle activiteiten: zie www.facebook.com/stichtingcirculo2018  
 
 
MA-DE Design & Education (Halvemaanstraat 108)  
 Voor een actueel overzicht van alle activiteiten, zie www.facebook.com/Ma-DE-Design-Educatie-410959755945934  
 
 
Jongerencentrum Stairway (Apeldoornstraat 1)  
wisselend programma: zie www.facebook.com/jcstairwaystrijp 
 
 
Houdt ook de maandelijks flyer van VOER in de gaten. Op de achterzijde vindt u actuele informatie over diverse activi-
teiten.  

Overzicht buurtactiviteiten 

http://www.facebook.com/sbdd
http://www.facebook.com/jcstairwaystrijp

