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Wikke Peters, CKE
Deze decembermaand wordt anders dan andere jaren. Geen gezellige grote familiebijeenkomsten,
niet samen met de buurt glühwein drinken en naar een kerstkoor luisteren, maar thuis blijven tijdens de Kerstvakantie en ook niet dansend het nieuwe jaar in.
Toch wil de SBDD graag wat warmte de buurt in brengen. Dat doen we op verschillende manieren.
Op de eerste plaats zijn we heel benieuwd naar welke gewone én bijzondere wensen er in de buurt
leven. We plaatsten op een paar plekken in de buurt wensenbrievenbussen. Daar kun je je wens
voor jezelf en je wens voor de buurt achterlaten. We kiezen de mooiste wens uit en die laten we in
vervulling gaan! Iedereen krijgt een flyer in de bus waarop een wens kan worden ingevuld.
Op 19 december, in de vroege avond, trekt de Warme Stoet door Drents Dorp. In een aantal straten kun je vanuit het raam, de voordeur of de voortuin genieten van live muziek en bijzondere acteurs. Ook dan kun je je wensen inleveren. Op 30 december komen we je ook nog op een verrassende manier een gelukkig nieuwjaar wensen!
Kortom, we zitten niet stil in december en we hebben een aantal mooie verrassingen in petto. Hou
ook je brievenbus en de Drents Dorp Facebookpagina in de gaten!

JAARGANG

9,

NUMMER

4

PAGINA

2

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 worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SBDD.
Contactgegevens SBDD:
Buurtinfowinkel Drents Dorp
Plaggenstraat 54
5651 CT Eindhoven
Tel. (040) 257 40 81
E-mail: sbdd@hetnet.nl
Website: www.drentsdorp.nl

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

Joukje Steiger
Fred de Blom
Ed van Gennip
Rob de Kruif
Annet Nooijen

Drukkerij:

Van Laarhoven offsetdrukkerij

Oplage:

1.250 stuks

Redactie zoekt versterking!
Joukje Steiger, redactie
Vind jij Nieuwsblad Drents Dorp ook zo’n toffe buurtkrant? En vind je het leuk om af en toe een stukje te schrijven?
Een verslagje te maken van een buurtactiviteit? Of een buurtgenoot met een interessant verhaal interviewen? Ben je
nieuwsgierig naar wat er allemaal in de buurt leeft?
Meld je dan aan als redactielid van Nieuwsblad Drents Dorp. Lid zijn van
de redactie betekent dat je deel uitmaakt van het gezellige team dat de
redactie is. We komen 4 keer per jaar bij elkaar om de volgende uitgave
voor te bereiden.

Zie je het niet zitten als officieel lid bij de redactie, maar wil je af en toe
of eenmalig een leuk artikel schrijven? Je bijdrage is van harte welkom!
Ben je minder bedreven met de pen, maar weet je wel een interessant
onderwerp? Ook dan vernemen we graag van je.
Stuur een mailtje naar nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl, of spreek iemand van de redactie aan.

Kerstavond vieren? Welkom in de Bron!
Op Kerstavond 24 december is er om 20.00 uur een Kerstdienst in de Bron, Elburglaan 51. Bij velen is ook
dit jaar de behoefte aan een kerkelijke viering. Een sfeervol samenzijn rondom het kerstverhaal met muziek,
warmte en bemoedigende woorden. Deze dienst is laagdrempelig en geschikt voor jong en oud. Fysiek
bijwonen van de dienst is beperkt mogelijk: meld je dan aan via info@debroneindhoven.nl. Maar de dienst
is ook online te volgen via: kerkdienstgemist.nl, zoek dan op de Bron, Eindhoven.

Alle mensen van de Bron wensen u
gezegende feestdagen toe
en een gezond en voorspoedig 2021!
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Geen stront aan de knikker
Annelies van Dijck
Sinds maart 2019 staan op de groenstrook langs de Halvemaanstraat twee dispensers met hondenpoepzakjes. Wat vinden de viervoeters uit onze wijk eigenlijk van deze gratis poepzakjes? Ik liep een rondje met de stoere teckel Rover en het
bruin-witte “allerhandje” Twiefel en stelde hen een paar vragen.

Helpen de dispensers tegen de overlast van hondenpoep?
Twiefel: Véél meer baasjes ruimen hun poep op. Het verschilt
wel per dag. Wanneer het regent blijft er jammer genoeg meer
liggen. Soms zegt mijn vrouwtje er iets van of ze doet het met
een grapje, dat werkt ook goed.

Wat vinden jullie: is het fijn om hier uitgelaten te worden?
Twiefel: Zeker! Ik woon in Drents Dorp bij mijn vrouwtje, en dat
is vlakbij de groenstrook. We steken de straat over en ik kan
lekker rondsnuffelen en mijn vriendjes ontmoeten.

Rover: Als ik in het gras snuffel wil ik geen dikke drol tegenkomen. Ik steek m’n neus liever in andere zaken! Ook mijn baasje baalt als ze in een drol trapt wanneer ze mijn poepje opruimt.

Rover: Ik woon hier niet.
Doordeweeks mag ik
met mijn vrouwtje mee
naar StrijpR. Elke dag
lopen we een rondje en
kan ik naar vreemde
geurtjes speuren. Daarna gaat mijn vrouwtje
weer aan het werk en
slaap ik een tijdje. Ze
zegt dat ik snurk, maar
daar geloof ik niks van...

Beiden, trots: Daarom vullen onze baasjes Valentina en Annelies de dispensers elke keer bij met nieuwe zakjes! Dat moet
regelmatig gebeuren, hoor. Het gevulde zakje weggooien is
geen probleem: de gemeente heeft twee extra vuilnisbakken
geplaatst. Fijn dat ook SBDD meehelpt en steeds nieuwe dozen met poepzakjes bestelt.

Wat is je favoriete wandelplek?
Rover: Ik wandel super graag, het maakt me niet uit áls ik maar
naar buiten kan. Op de groenstrook kom ik ’s ochtends voor
het werk al mijn vriendjes tegen. Dan geniet ik écht!
Twiefel: Jaahh, de groenstrook is heerlijk en lekker vertrouwd.
En als mijn vrouwtje de poepzakjes van thuis is vergeten gebruikt ze die uit de automaat. Maar mijn favoriete wandelplek is
het strand. Ik ben er jammer genoeg maar twee keer geweest,
en dat waren tópdagen!
En wie zijn jullie speelmaatjes op de groenstrook?
Twiefel en Rover, enthousiast: Ooh, we hebben zóveel vriendjes hier! Boris, Sem, Micky, Teun, Saartje, Guus, Bikkel, Roef,
Knoet, Moontje, Knut, Shadow … En natuurlijk zijn wij ook elkaars speelmaatje! We hebben al veel leuke hondjes en baasjes leren kennen.
Dat zal niet voor niks zijn. Wat vind je het allerleukste aan
jezelf?
Rover: Haha, ik vind álles leuk aan mijzelf. Als ik mijn baasje
uitlaat, hoor ik vaak mensen zeggen dat ze mij zo vrolijk vinden. Ik kwispel altijd wanneer ik naar mensen toeloop. Ook bij
andere honden. Maar zijn die veel groter, dan wacht ik tot ze
dichtbij komen en dan snuffel ik stiekem even.
Twiefel: Waarschijnlijk stam ik af van een koninklijk ras uit het
buitenland. Ik ben dus eigenlijk een prinses en zo gedraag ik
me ook. (Twiefel komt uit Roemenië en is op straat gevonden)

Hoeveel zakjes hebben jullie in die tijd al vol gepoept?
Twiefel: Ik hou niet bij hoe vaak ik poep. Dat is de taak van
mijn vrouwtje.
Rover: We hebben het even voor je nagevraagd. Sinds vorig
jaar maart hebben alle baasjes samen al 10.000 zakjes gebruikt. Dat zijn in totaal dus 10.000 drollen minder op de groenstrook!! Omgerekend zo’n 17 zakjes per dag. Tsjonge, wat
kunnen wij poepen met z’n allen! We vinden het belangrijk dat
niemand in de buurt last heeft van ons én van onze hondenstront. En Twiefel … die kan zich daar helemaal bij aansluiten.
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De Zonnebloem
Corona heeft hard toegeslagen en kwam eind augustus, sneller dan verwacht, weer terug. De zorgen om onze deelnemers is
enorm. Zij behoren immers tot de meest kwetsbare groep!
Zij kunnen nauwelijks ergens heen en zijn aan huis gebonden. Bezoek ontvangen brengt veel risico’s met zich mee voor zowel de
deelnemers als onze vrijwilligers.
Een activiteit zoals voorheen, helaas dat zit er voorlopig niet in. Maar… we houden contact!
Zodra we weer voorzichtig iets mogen of kunnen organiseren, laten wij het GROOTS, via dit Nieuwsblad en
persoonlijk aan onze deelnemers weten.
Wij wensen jullie allen, al is het dit jaar in ‘n kleine kring, sfeervolle kerstdagen toe en een gezond 2021!
Houd moed, pas goed op jezelf en pluk iedere zonnestraal, een nieuwe lente komt er zeker weer aan!

Historische fietsroute
Ingrid Broer Grassere, SBDD
Samen met de wijken Het Ven en Lievendaal, zijn we bezig om
een historische fietsroute door onze 3 wijken te maken. De
voorlopige route loopt langs de onderstaande hotspots:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Urban Sportpark
Scouting St. Rafael
De Bron
Philips Wandelpark
Voedselbos
Drentslamp
Drents Dorp Hoofdkwartier
Infowinkel
Moestuinen van Drents Dorp
Piet Hein Eek
D13
Gelderlandplein
Marhanatha kerk

Als jullie nog meer interessante punten of leuke verhalen weten over onze wijk, laat het ons dan vooral weten! Suggesties
graag mailen naar sbdd@hetnet.nl.
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Onderhoudswerkzaamheden aan de Elburglaan
Thijs Bakermans, Gebiedscoördinator Gemeente Eindhoven
De Elburglaan en het fietspad door het Philips van Lenneppark kennen een slechte onderhoudsstaat. Daarom voert de gemeente
hier volgend jaar onderhoudswerkzaamheden uit. Het onderhoud biedt de kans om de Elburglaan in te richten volgens het uitgestelde plan uit 2018.
Uitgestelde fietsroute Welschapsedijk – Elburglaan
In de periode van 2017 tot 2018 maakte de gemeente een ontwerp voor de fietsroute Welschapsedijk – Elburglaan. De financiële
middelen waren in 2019 niet toereikend om de aanbesteding en uitvoering te laten plaatsvinden. Dankzij het onderhoudsprogramma 2021, kunnen we dit deel van de fietsroute nu toch realiseren.
De Elburglaan wordt ingericht volgens het ontwerp uit 2018, een fietsroute met brede fietspaden en een fietsstraat op de plekken
waar de auto moet kunnen komen. We voeren kleine aanpassingen door om de fietsroute aan te laten sluiten op nieuwe ontwikkelingen zoals het Urban Sportpark.
Het asfalt en de fundering van het fietspad door het Philips van Lenneppark worden vervangen, maar het tracé en profiel blijven
ongewijzigd.De graafwerkzaamheden kunnen effect hebben op de bestaande parkbomen. We onderzoeken de effecten en treffen waar nodig maatregelen om deze bomen te kunnen behouden.
De werkzaamheden aan het fietspad door het Philips van Lenneppark en de Elburglaan worden in 2021 uitgevoerd. Informatie is
te volgen via https://www.eindhoven.nl/projecten/overige-projecten/fietsroute-welschapsedijk-elburglaan

Gym 55
Bij Gym 55 van de ouderenbond PVGE, kunnen nog enkele mensen onder leiding van een gediplomeerde lerares komen sporten. De locatie is in Strijp / Drents Dorp, in de sporthal van de basisschool aan de Apeldoornstraat / Halvemaanstraat.
Op woensdag wordt er gegymd door twee groepen met voornamelijk vrouwen. Van 14.00 tot 15.00 uur en van 15.00 uur tot 16.00
uur. In de groep van 15.00 tot 16.00 uur hebben we genoeg ruimte voor nieuwe leden.
Op donderdag van 15.45 tot 16.45 uur wordt gegymd door voornamelijk mannen. Hier is ook voldoende ruimte voor zowel dames
als heren. Het is mogelijk om, bij verhindering, te switchen van groep en maak je meteen kennis met andere leden van de club.
De contributie voor de gymlessen is € 25,- per kwartaal of € 100,- per jaar.
U kunt gratis meedoen aan 2 proeflessen.
Vóór aanmelding dient men lid te zijn van de PVGE of te worden voor een
jaarlijkse contributie van € 21,-. U kunt dan gebruikmaken van diverse voordelen van deze club zoals georganiseerde reizen, diverse aanbiedingen bij
winkels, theaters, etc.
Aanmelding of meer informatie over de gymclub kunt u krijgen bij Rob Cremers, telefoon 06-53875784 of email: gym55vanpvge@gmail.com of bij
Hennie van Rooij, telefoon 040-262 4242, email: hennie.iding@gmail.com.
Ook kunt u een kijkje nemen op de website van de gymclub:
https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/gymnastiekclub
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Rotonde in het groen
Marjo Janssen en Carina Verhulst
Doe je ook mee?
Als je wel mee wilt doen, maar zaterdag om 09.00 uur vind je
niet zo’n goed moment, laat het dan ook weten. We zijn flexibel
en kunnen ook best op een ander moment hulp gebruiken. Dus
kom gerust met voorstellen wat voor jou het beste werkt. Want
we willen allemaal blijven genieten van een mooie rotonde
toch?!

Inmiddels is het al een jaar geleden dat onze rotonde met de
Drentslamp verfraaid is met mooie beplanting. Dit is met een
enthousiaste club aangelegd. We horen veel positieve reacties, fijn is dat! Ondertussen wachten we op de vrolijke narcissen die met ons het voorjaar inluiden.
Oproep
We hebben ook een verzoek aan jullie. Wie zou kunnen en
willen meehelpen aan het onderhoud van deze plantenborder?
Want helaas komt er ook onkruid tussendoor groeien. Het zou
echt fijn zijn als we daar een actief clubje voor hebben. Vele
handen maken licht werk. Het hoeft niet veel tijd te kosten en
het is niet elke week nodig. We zijn een beetje zoekende wat
het beste werkt voor iedereen. Dus denk maar mee, ideeën
zijn van harte welkom.

Zo doen we het nu
Afgelopen zomer hebben we het onderhoud zo geregeld:
In de Whatsappgroep "Rotonde in het groen" geven we aan op
welke zaterdag we gaan werken. Het is namelijk niet elke week
nodig. In de zomer hebben we ook wel eens 's avonds onkruid
gewied. In de appgroep geef je aan of je kunt komen. Zaterdagochtend om 9 uur bij de rotonde verzamelen, eigen schepje
en emmer meebrengen, een oranje hesje aan en dan is na een
uurtje het werk al gedaan.

Je kunt ons bereiken via mail of app.
Marjo: marjo.janssen1000@gmail.com of 06-44586517
Carina: carinaverhulst@gmail.com of 06-42145268
Heel erg bedankt alvast voor jullie reactie.
Groene groeten, Carina en Marjo
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Vogelpret met Fred: Nationale Tuinvogeltelling 2021
Fred de Blom, uw stadsvogeladviseur
Deze keer geen gebruikelijke vogelcolumn zoals u gewend bent, omdat mijn oog eerst moet genezen. Maar niet getreurd, hiervoor in de plaats hebben we een mini tuinvogelgidsje samengesteld. Op de foto’s ziet u een aantal vogels die u zomaar in uw tuin
of elders in Drents Dorp tegen kunt komen. Als voorpret van de Nationale Tuinvogeltelling van 2021.
Tel in januari een half uurtje de vogels in uw tuin of op uw balkon! Het is leuk en gemakkelijk om mee te doen. De Nationale Tuinvogeltelling vindt plaats op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari. Het leuke van de tuinvogeltelling is dat iedereen
mee kan doen, gewoon vanuit de eigen woonkamer. Dus zet de voedertafel klaar, hang een vetbol op en omcirkel de datum in
uw agenda! Tuinvogels tellen is niet alleen leuk en gemakkelijk, u helpt ook de Vogelbescherming. Hoe meer we over onze tuinvogels en hun aantallen weten, hoe beter we ze kunnen beschermen. Neem voor meer informatie een kijkje op
www.tuinvogeltelling.nl.

Ik wens u veel plezier met deze tuinvogeltelling en ik wens u ook alvast van harte een heel gelukkig vogeljaar.

Grote bonte specht

Huismus

Koolmees

Kramsvogel

Merel

Pimpelmees
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Spreeuw

Vink

Roodborst

Staartmees

Winterkoning

9
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Kluis geklaard
Ed van Gennip, redactie
Een paar jaar geleden kwam Frank Franzen (69) een kennis
tegen in de bibliotheek. “Goh man, wat loop je toch te sjouwen
met al die spullen. Je lijkt wel een dakloze…”, zei Frank. Dat
bleek helaas ook zo te zijn; deze kennis sleepte zijn hele hebben en houwen met zich mee. Door deze ontmoeting komt
Frank op het idee om iets te ontwerpen voor mensen die dakloos zijn. Een plek waar ze hun bezittingen tóch kunnen opbergen. Dit geeft hen meer bewegingsvrijheid.
Frank benadert verschillende instanties om zijn ideeën te bespreken. Velen vinden het een goed plan, maar als puntje bij
paaltje komt trekken zij zich terug.

De beide Franken hebben inmiddels 6 kluizen gebouwd. Maar
vergis je niet: je mag zo’n kluis niet zomaar in de buitenruimte
plaatsen. Nee, ze staan alleen op eigen terrein. Bijvoorbeeld
bij een instelling, bij mensen in een tuin of op een bedrijfsterrein. Er meldden zich verschillende mensen aan en alle kluizen
hebben inmiddels een goede
plek gevonden
binnen de gemeente Eindhoven. Er ontstaat
op deze manier
ook gemakkelijker contact tussen de eigenaar
van de locatie én
de persoon die
dakloos is. En dat is waardevol voor beiden, zo blijkt uit ervaringen.
Wantrouwen
Nu is het nog wel een probleem dat veel daklozen, tóch wantrouwend staan tegenover het idee. “Is die kluis eigenlijk wel
veilig, wie heeft er allemaal een sleutel?” Frank hoopt dat de
positieve ervaringen van de huidige gebruikers, dit wantrouwen
de wereld uit helpt. “Een probleem met daklozen is vaak dat ze
bij gemeenten van de radar verdwijnen, zodra ze hun huis uit
worden gezet en geen postadres hebben. Wanneer hen al op
dat moment een kluisje wordt aangeboden, kunnen zij in ieder
geval hun post ontvangen. Op die manier blijft er contact en
ondersteuning mogelijk waar dat nodig is”, aldus Frank Franzen, “Maar om dat goed voor elkaar te krijgen, moet ik waarschijnlijk de politiek in gaan!”

Frank Franzen

Frank en Frank
Frank is teleurgesteld, maar laat het er niet bij zitten en besluit
zélf een stevige kluis te bouwen. Die moet natuurlijk afsluitbaar
zijn en in de open lucht kunnen staan. Frank krijgt bij het ontwerpen en bouwen hulp van Frank Brouwers, iemand die zelf
al geruime tijd dakloos is. Frank wil graag meehelpen met het
ontwikkelen van de kluis. Het eerste prototype bouwen ze op
een timmermanswerkplaats in de Fuutlaan. Later horen ze
over Stichting Circulo in Strijp. Bij D13 is geen ruimte meer in
de werkplaats vanwege het kunstproject, maar Frank ziet mogelijkheden in de stenen bouwval op het terrein. Ze bouwen
deze om tot een bruikbare werkplek en hier wordt een 2e prototype gemaakt. Die blijkt voldoende onopvallend, maar nog
niet helemaal hufterproof te zijn: met een koevoet is het deurtje
te forceren. Er komt een aanpassing in de constructie en het
resultaat is top: de kluis is voortaan echt moeilijk te kraken!

Een volgende stap is
het project uit te breiden buiten Eindhoven.
Frank heeft daarom
een filmpje gemaakt
van het productieproces. Hij hoopt dat organisaties in andere steden het voorbeeld gaan
gebruiken. Tot dusver
betaalt Frank de kosten
van de kluisjes nog uit
eigen zak. Maar als het
project groter wordt,
dan moet hij op zoek naar andere financierders.
Vind je het werk van Frank en Frank sympathiek en wil je dit
ondersteunen? Je kunt je aanmelden voor het plaatsen van
een kluisje bij je huis, instelling of bedrijf. Bekijk voor meer
informatie in ieder geval de website:
www.kluisjesvoordaklozen.jouwweb.nl
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Actiegebieden 2021-2022
Thijs Bakermans, Gebiedscoördinator Gemeente Eindhoven
Drents dorp is een van de Eindhovense wijken die als actiegebied zijn aangewezen voor de periode 2015-2018. In 2019 is dit met
een extra jaar verlengd. Een wijk wordt gekenmerkt als actiegebied, als er bovengemiddelde aandacht op diverse thema’s gewenst is (bv overlast, armoede, leefbaarheid).

De stedelijke aanwijzingsperiode 2015-2018 is uitvoerig geëvalueerd door onder andere gemeenten en woningcorporaties. Naast
een aantal aanbevelingen en verbeterpunten, is ook geconstateerd dat het in een aantal wijken beter is gegaan. Zo ook in Drents
Dorp. Om wat meer in te zoomen op buurten, is ervoor gekozen om bepaalde delen van wijken af te gaan schalen en dus niet
meer aan te wijzen als actiegebied.
Voor Drents dorp betekent dit vanaf 2021 dat het gebied “noord” (boven de Halvemaanstraat) niet meer aangemerkt wordt als
actiegebied. Het overige deel van Drents Dorp zal wel actiegebied blijven. Toewijzing zal gaan gelden voor een duur van 2 jaar.
Wat houdt deze wijziging concreet in?
Dit betekent dat er nog steeds extra subsidie beschikbaar is voor Drents Dorp. Hoewel iets minder dan afgelopen jaren, zal het
verschil nauwelijks merkbaar zijn. Kortom, er zijn meer dan genoeg mogelijkheden voor bewoners om met mooie plannen te komen voor heel Drents Dorp.
In het komende buurtcontract worden door een aantal actieve bewoners en organisaties de belangrijkste opgaven vastgesteld.
Deze zijn vanaf januari te vinden op www.drentsdorp.nl en in de eerstvolgende editie van het Nieuwsblad. In het buurtcontract
zullen wat thematische opgaven benoemd worden, die voornamelijk raakvlak hebben met Drents Dorp oost en zuid. Verder wordt
er geen onderscheid gemaakt tussen oost, noord en zuid. We zijn er namelijk van overtuigd dat ieder stukje wijk bepaalde eigenschappen heeft, die samen het Drents Dorp maken waar we in wonen.
We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen aansluiten bij de georganiseerde wijkactiviteiten, als organisator of als bezoeker.
Het zou geweldig zijn als er nog meer mensen actief worden als vrijwilliger of iets gaan organiseren. Hier is voor iedere inwoner
van Drents Dorp namelijk geld voor beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de bewonersorganisatie Stichting
Buurtbelangen Drents Dorp via sbdd@hetnet.nl.
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Kruidig Drents Dorp met Natuurlijk Maartje
Annet Nooijen, redactie
Wist je dat rozemarijn een geweldig kruid is om je de winter
door te helpen? Het is niet alleen lekker op de aardappelen,
het verwarmt je. Als je het eet of drinkt, opent het zelfs de
kleinste bloedvaatjes in je handen en voeten. Goed dus tegen
wintervingers en -tenen. Rozemarijn ontspant ook je spieren
dus een beetje rozemarijn in bad na een fikse work out en je
spierpijn krijgt geen kans. Rozemarijn groeit ook lekker in dit
seizoen. Hoe ik dit allemaal weet? Van Maartje Natuurlijk!
Ik sprak Maartje in het Voedselbos, dat ligt op landgoed de
Wielewaal. Sinds enkele maanden heeft zij het stokje overgenomen van Lise en Arjan. En coördineert het reilen en zeilen
van het bos. Het Voedselbos is een stuk grond waar gewerkt
wordt aan planten en bomen die ons kunnen voeden. Er groeien fruitbomen, bessenstruiken, kruiden, etc. Maartje werkt er
iedere vrijdagochtend van 10 tot 12.30 uur met een groepje
vrijwilligers. Ook worden er naschoolse natuurlessen gegeven.
Wellicht ben je vorig jaar eens naar de natuurmarkt geweest.

gingen we vaak naar de speeltuin. Ik nam dan altijd een appeltje of tomaatjes als snack mee. Langzaamaan zag ik dat andere moeders dat overnamen. Ik vind het belangrijk dat je weet
wat je eet. En dat je weet wat je kan vinden in je omgeving. De
natuur heeft je zoveel te bieden!”
Met haar bedrijf geeft Maartje kruidenworkshops, lifestyle coaching, natuurlessen aan kinderen en coördineert ze het Voedselbos Eindhoven.
Als ik Maartje vraag hoe een ideale dag in het voedselbos
eruit zou zien, beginnen haar ogen te stralen. "Het is een
mooie zonnige dag, er groeien veel kruiden, de fruitbomen
staan er goed bij en de wilde groenten kunnen geoogst worden. Ik zie mensen die lekker bezig zijn. De een zit met de
handen in de aarde, de ander is aan het klussen en verderop
staat een groepje gezellig te kletsen. Kinderen rennen ertussendoor. Iedereen mag er zichzelf zijn."
Eten werkt ook verbindend en Maartje is altijd op zoek naar
mogelijkheden om de wijk gezonder te maken en de mensen
dichter bij elkaar te brengen. "Iedereen is welkom om op vrijdagochtend een kijkje te komen nemen of mee te helpen in
het Voedselbos. En als je zelf een activiteit in het Voedselbos
wil organiseren dan bekijk ik graag de mogelijkheden met je."

Ik verlaat het Voedselbos vol energie, niet omdat ik superkruiden gekregen heb, maar omdat het geweldig is om met een
bevlogen persoon te praten die ook nog eens een warm hart
voor de wijk heeft.
Wil je meer weten over het Voedselbos of Natuurlijk Maartje
dan kun je mailen naar: info@natuurlijkmaartje.nl

Maartje werkt vanuit haar eigen bedrijf: Natuurlijk Maartje. Ze
vertelt me het verhaal waarom ze is begonnen met haar bedrijf:
"Toen ik zelf moeder werd, merkte ik dat de eerste jaren van je
kindje belangrijk zijn en daarna worden we veel losser en kijken we niet meer zo nauw naar voeding. Ik zag vooral moeders om me heen worstelen om alle ballen hoog te houden.
Werken, een goede moeder zijn, een leuke partner zijn en ook
nog eens een gezellig sociaal leven. Ik zag ze moe en ziek
worden. Ik dacht, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ik besloot
bewuster te gaan leven en daarbij hoort ook dat je bewuster
eet. Mijn achtergrond ligt bij patisserie, chocolaterie, voedingsleer, ik heb geleerd voor orthomoleculaire voeding en suppletie, dus ik ben gaan kijken hoe eten je kan helpen. Ik heb verschillende opleidingen gedaan over voedingsleer en kruiden.
Deze zet ik in om ervoor te zorgen dat mensen bewuster, gezonder en ook lekker eten. Dat kan met kleine veranderingen.
Ik heb twee dochters van 11 en 7 en toen ze kleiner waren,
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Survivalrun Eindhoven
Michiel Geurds

Survivalrun is een buitensport, die hardlopen combineert met hindernissen. Het is een uitdagende sport waarbij kracht, conditie,
techniek en doorzettingsvermogen belangrijk zijn.
Tijdens een survivalrun leg je een grotendeels onverhard parcours hardlopend af. Paden, sloten, bossen, weilanden en af en toe
een stukje asfalt. Onderweg neem je natuurlijke en opgebouwde hindernissen. Natuurlijke hindernissen zijn bijvoorbeeld duikers,
omgevallen bomen en water. De opgebouwde hindernissen kunnen balken, netten, touwen, pakladders en allerlei combinaties
ervan zijn. Ook boogschieten, houthakken en kajakken kun je tegenkomen tijdens een survivalrun.
Om een run te kunnen lopen, traint Survivalrun Eindhoven op de constructie op het Urban Sportpark Eindhoven. Daar zijn veel
hindernissen die in de runs ook voorkomen. Zowel beginners als gevorderden trainen mee. Je kunt altijd een keer komen proberen.
Kijk op www.survivalruneindhoven.nl of op facebook.
Een veel gebruikte techniek is de apenhang waarbij je hangend onder een horizontaal touw door beweegt. Ook wordt de swingover vaak gebruikt. Daarbij klim je een verticaal touw in, om over een horizontale balk te draaien. Hiervoor gebruik je de voetklem
die iedereen vroeger op school wel eens gebruikt heeft.
Voor kerst 2020 is de uitbreiding van de constructie op het sportpark klaar, met nog meer speelplezier
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Update Urban Sportpark
Thijs Bakermans, Gebiedscoördinator Gemeente Eindhoven
De puzzel opgelost
In september vertelden we over de ingewikkelde puzzel die we aan het oplossen waren, om alles wat we in het ontwerp hebben
opgenomen in het budget te passen. En dat we nog hard aan het zoeken waren naar de mogelijkheden binnen de gemeente om
het budget rond te krijgen. Dat is nu allemaal gelukt, met heel veel steun vanuit alle hoeken binnen de gemeente, en zonder concessies te doen aan de urban sport of de uitstraling van het park. Daar zijn we heel erg blij mee!
Definitief ontwerp
Het definitief ontwerp is nu vastgesteld en wordt ondertussen
door de aannemer uitgewerkt tot een technisch uitvoerbaar
ontwerp, in samenwerking met de uitvoerende partijen. Op de
volgende pagina’s vind je het definitief ontwerp, het nieuw ontworpen logo van het park én een paar impressies van hoe het
park er straks uitziet.
Planning
We starten in november 2020 met uitvoeren en in mei 2021 zijn
we klaar. In de uitvoeringsplanning houden we rekening met
het zoveel mogelijk openhouden van de calisthenics, survivalrun en speelmogelijkheden in het park. We communiceren
daarover met de werkgroep Urban Sportpark.
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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

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

 0900 88 44

MA-DE Design & Education: Mariken Dormans &
Desirée Wevers

 info@ma-de.nl

Stichting Circulo:

Carina Verhulst, voorzitster
 (06) 42 14 52 68

Stichting Buurtbelangen
Drents Dorp (SBDD):

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

 info@stichting-circulo.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

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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